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సాధకులందరూ తమ తమ 
గురువులను  పూజించుకొనే 

పర్్వదినం గురుపూర్ణిమ. 
ఆసేతుహిమాచల పర్్యంతమూ మన 
సంస్కకృతి కంతటికీ మూలపురుషుడైన 
వేదవ్్యస మహర్షిని సరు్వలూ 
పూజించుకొనే పర్్వదినం. ఆయన 
సకల వేదాంత సార్మయిన 
బ్రహ్మసూత్రములను వ్రాయడానికి 
ఉపక్రమించిన శుభదినం ‘గురు 
పూర్ణిమ’. తరువ్త చాలాకాలమునకు 
స్వతంత్ర్యమయిన ఆత్మపర్శీలన వలన 
ఆయన నిర్్వచించిన ఆత్మపథము సర్్వ 
సంపూర్ణిమని మనకు తెలిసేలా తాను 
కనుగొని, పర్పూరుణిడై లోకమునకు 
బుద్ధ భగవ్నుడు వ్ర్ణాసి పట్్టణం 
వద్ద తన ధర్్మముగా, బుద్ధధర్్మంగా, 
ప్రబోధించ నార్ంభించిన పర్్వదినము 
‘గురు పూర్ణిమ’.

ఈ పర్్వదినమునకు ‘పూర్ణిమ’ 
నెనునుకొనడంలో ఒక విశిష్్టత వుననుది. 
ఋషులు ప్రవచించిన జ్్యతిష్శాస్తం 
ప్రకార్ము శరీర్మునకు మూలమైన 
తత్వము భూమి. భూమినుండి 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

సార్భూతముగా ఉత్పననుమయిన 
అననుము వలన వుత్పననుమయి, 
అననుము వలన వకృది్ధ నొంది, భూమిపై 
జీవించి, తరువ్త మకృతినొంది, 
భూమిలో లయించేది శరీర్ం. కనుక 
శరీర్మునకు మూలం భూమి.

చంద్రుడు మనఃకార్కుడు. 
“చంద్రమా మనసో జాతః” 
‘పర్మేశ్వరుని మనస్సు నుండి 
చంద్రుడుద్భవించెను’ అని శకృతి 
చెప్్పనది. మనస్సు స్వయం 
ప్రకాశమయినది కాదు. 
ఆత్మయొక్క చైతన్యమును 
గ్రహించి, ప్రతిబింబించడం వలన 
భాసించునది మాత్రమే. ఆహార్ము 
నుండి గ్రహించబడిన సార్ములోని 
సూక్షష్మమయిన తత్త్్వమయిన మనస్సు 
- వివిధ కళలతో, మారు్పలతో 
భాసిస్్త్ంది. దానికి ప్రకాశమును 
ప్రసాదించవలసినది స్వయం 
ప్రకాశమయిన ఆత్మయే. దానికి 
కార్కుడు సూరు్యడని జ్్యతిష్్యం 
చెబుతుంది. 

స్వయంప్రకాశము, అనినుంటినీ  

భుక్ తీ ముక్ తీ చేకూర్చే 
శ్రీ గురుచంద్రుడు  సాయి

గుర్్త్ంచేది, గుర్్త్ంపజేయునది 
(అనగా సర్్వసాక్షి) అయిన ఆత్మ, 
సామాను్యలకు పరోక్షము. ఇంద్రియ 
మనస్సులకు గోచర్ము కానిది. అంటే 
సామాను్యలయిన సర్్వజీవులకు 
ప్రత్యక్షానుభవము, రాత్రివంటిది 
ఆత్మసిథితి, ‘యా నిశా సర్్వ భూతానాం’ 
అని గీతాచారు్యడు చెప్్పనట్లు 
సామాను్యలయిన జీవులందర్కీ 
రాత్రివలె గుప్త్మయిన ఆత్మసిథితి 
యోగులకు మాత్రమే మెలకువ 
వలె ప్రత్యక్షానుభవము. అట్వంటి 
పూర్ణియోగుల మనస్సుకు పూర్ణిమ 
చంద్రుడు చక్కని పోలిక. 

పూర్ణిమ నాటి చంద్రుడు 
సూరు్యనినుండి వెలుగును 
సంపూర్ణిముగా గ్రహించి చలలుదనము, 
ఆహాలుదములతో కలిప్ సర్్వజీవులకూ 
ప్రతిబింబించినటేలు, రాత్రివంటి 
అజాఞానాంధకార్ బంధుర్మయిన, 
భయంకర్మయిన సంసార్క 
జీవితంలో పుననుమి వెనెనులవంటి 
భకి్త్, వివేకము, అభయము ఆ యోగి 
ప్రసాదిసా్త్డు- అతడు ప్రతిబింబించే 
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ఆ కాంతి అతడి హకృదయము 
సంపూర్ణిముగా అతని గురువుపై 
కేంద్రీకర్ంపబడి యుండట్మే! 
పుననుమి చంద్రుని ముఖము సూరు్యని 
కాంతిని సంపూర్ణిముగ గ్రహించినట్లు. 

జాఞానములేని సామాను్యలలో 
సామాన్య చంద్రుని వకృది్ధ క్షయములు 
బాల్య, కౌమార్, యౌవన, 
వ్ర్్ధక్య మర్ణములనే దశలలో 
దేహంతోబాట్ వకృది్ధ చెంది, తిర్గి 
శిథిలమయే్యదిగా, మనస్సు ఉంట్ంది. 
కానీ నిశ్చల గురుభకు్త్ని మనస్సు 
క్రమంగా శుకలుపాడ్యమి నుండి పుననుమి 
వర్కు వకృది్ధపొందే చంద్రుని కాంతిలా 
నానాటికీ గురుభకి్త్ వకృది్ధపొంది 
చర్మదశలో పుననుమిచంద్రునితో 
నిలిచిపోతుంది. సంసార్కులయిన 
జీవులమధ్య వెలుగొందే పర్పూర్ణి 
గురుభకు్త్డయిన సదుగురుమూర్్త్ 
యొక్క అవతర్ణకు ప్రతీక పూర్ణిమ. 
మన మధ్య తన అవతార్మును 
చాలించి కేవలం ఆత్మగా నిలిచిన 
గురుతత్త్్వమునకు చిహనుం - 
రాత్రియందు ఆ చంద్రునికి కాంతులు 
నిచే్చ పరోక్షుడయిన సూరు్యడు. 
అంటే శ్రీ సాయిని అనుగ్రహించి 
మనకు ప్రసాదించిన పర్మాత్మ 
స్వరూప్యయిన ఆయన గురువు 
పుననుమివెనెనులకు మూలకార్ణమయి 
గుప్త్ంగా ఉండిపోయిన సూరు్యని 
వంటివ్డు-- సాయి సేవించిన 
గురుసాథినంలోని ఆయన గురువు. 
అజాఞాన నిమగునులయిన మన 
మధ్య, సంపూర్ణిమయిన ఆ గురువు 
అనుగ్రహమును తమ రూపములో 
మూరీ్త్భవింప జేస్కొని మనకు 
భుకి్త్ని, ముకి్త్ని ప్రసాదించే పుననుమి 

చంద్రునివంటివ్డు సదుగురు 
చంద్రుడయిన సాయినాథుడు. 
మన హకృదయములు గూడ 
నానాటికీ ఆయనయందు 
నిశ్చలమయిన భకి్త్యనే కళలను 
వకృది్ధపొందించుకుంటూ ‘మన 
హకృదయములలో కూడ గురుపూర్ణిమ 
యగుగాక!’ అను సంకల్పంతో 
ఆయనను ఆరాధించుకొనే పర్్వదినం 
గురుపూర్ణిమ.

వ్యాసపూర్ణిమ ప్రాశస్త్యయం:- 
వేదవ్్యస మహర్షి లోకహితం 
కోర్ వేదానిను నాలుగువేదాలుగా 
విభజించి, యీ కలియుగంలోని 
మందబుదు్ధలకు, అలా్పయుషు్కలకూ 
వ్టి సామర్థి్య మర్థిమయే్యలా 
అష్్టదశ మహాపురాణాలు వ్రాశాడు. 
తరా్వత ముముక్షువుల కోసం 
వేదాంతసార్మైన ‘బ్రహ్మసూత్రములు’ 
వ్రాశాడు.  రానునను (ఆష్ఢ) పూర్ణిమ 
ఆయనను మన జాతీయంతా 
పూజించుకొనే రోజు   ‘వ్్యస పూర్ణిమ’. 
ఆ సేతుహిమాచల పర్్యంతమూ 
యినిను ఆలయాలు, దేవతారాధన, 
భార్తీయులకు తత్త్్వదకృష్్ట ఉగుగుపాలతో 
పెటి్టన విద్యయైనదంటే అంతటికీ 
ఆయనయే మూలకార్కుడు. ఆయన 
అందుకే అవతర్ంచాడు - “వ్్యసాయ 
విషుణిరూపాయ వ్్యసరూపాయ 
విష్ణివే”. గురు పూర్ణిమనే, వ్్యసపూర్ణిమ 
అని గూడ అంటారు.

గురుపూర్ణిమ ప్రాశస్త్యయం:- 
ఈయన మనకందించిన సనాతన 
ధరా్మనికి వెనెనుముక బ్రహ్మజాఞానియైన 
గురువుకడ శర్ణుపొంది 
ఆయననుండి నాలుగుపురుష్రాథిలు, 
వ్టిని సాధించుకొనే మార్గుము 

తెలుస్కొనడం. అదే బ్రహ్్మపదేశంగా, 
భగవనానుమ సంకీర్్త్నము, 
భగవదవతార్ కథాశ్రవణముగా 
మనదేశంలో సిథిర్పడింది. అరుజునుడు 
శ్రీకకృషుణిని శర్ణు పొందాడు. 
శ్రీకకృషుణిడు బోధించిన దానిలో 
ముఖ్్యంశం (భగవద్గుత 4:34)గూడ 
ప్రతి మానవుడు భగవతసు్వరూప్యైన 
గురువు నాశ్రయించి వ్ర్నుండి 
జాఞానం పొందమనే. ఈ 
సంప్రదాయాననునుసర్ంచి యీ 
వ్్యసపూర్ణిమ రోజున ప్రతివ్రు 
భగవతసు్వరూపమైన గురువును 
ఆరాధించడం ఆచార్మై పూర్్త్గా 
ప్రసిద్ధమైంది. అందుకే శ్రీ శిర్డీ 
సాయిబాబా గూడ తమ భకు్త్లతో 
గురుపూజ్ చేస్కోమని ప్రత్్యకించి 
హెచ్చర్ంచిన పండుగ యిదొక్కటే!!
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పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

పరిప్రశ్్న

ప్రశ్న:- పునర్్జన్మ గుర్యంచి హియందువులతో మాట్లాడిన బాబా ముస్లాయంలతో ఎయందుకు 
మాట్లాడలేదు?

- సుధామయి, విజయవ్డ

జవ్బు :- పునర్జున్మ ఉనాను లేకునాను 
మానవుడి కర్్త్వ్యమొక్కటే - ధరా్మచర్ణ. 
మనకు ఇతరుల వలన కలిగున 
దుఃఖ్లకు కకృంగక, యితరులపై 
దే్వష్ం పెంచుకొని మర్లా కర్్మ 
శకృంఖలాలు తగిలించుకొనకుండా, 
మన కర్్మలే ఆ స్ఖదుఃఖ్లకు 
కార్ణమని తలచే ఆత్మసంస్కర్ణని 
ఆధ్్యత్మవిద్య కలిగిస్్త్ందని –  మన 
ఋషులు చెపా్పరు. ఆ కార్ణంగా 
వ్రు మనకందించిన విద్యనే సాయి 
హిందువులకు చెపా్పరు. 
కష్్టస్ఖ్లు మనలను సర్యైన 
రీతిన మలచడానికి దైవమే చేసా్త్డని 
తలచినా, అట్వంటి ఓర్మే 
ఆయన ప్రీతికి పాత్రులమవ్్వలనను 
సంకలా్పనిను కలిగిస్్త్ంది. ధరా్మచర్ణకు 
ప్రేరేప్స్్త్ంది. ఈ విష్యానిను 
యిసాలుము, క్రైస్త్వమూ చెపా్పయి. 
పామరుల కంతుబట్్టని విష్యాలు 
చెప్పడమనవసర్మని వ్ర్ భావం. 
ఈ జ్న్మ వకృధ్ చేస్కునాను 
మరుజ్న్మనయినా సార్థికం 
చేస్కోవచ్చనను ఆలోచనను, యతానునిను 

పుటి్టస్్త్ంది జ్న్మసిదా్ధంతము. ఈ 
అవకాశం జార్పోత్ యిక మర్లా 
రాదనను తీవ్రత నిసా్త్యి ఇసాలుము, 
క్రైస్త్వమూ. రెండింటిలోనూ 
లాభాలు, నష్్టలు ఉనానుయి. ఆయా 
సాంప్రదాయాల వ్ర్కి తది్భననుంగా 
చెబిత్ వూర్కే సందేహాలు, భావనలు, 
దే్వష్లు రేకెతు్త్తాయి గాని ప్రయోజ్న 
ముండదు; సర్గదా వ్ర్వ్ర్ కర్్త్వ్యం 
నుండి మానవులు ఈ వ్దాలలోకి 
దిగుతారు. కనుకనే అటి్ట భేదబుది్ధ 
సామాను్యలకు జాఞానియైనవ్డు 
కలిగుంచక వ్ర్కెలా చెబిత్ 
కర్్త్వ్యమాచర్సా్త్రో ఆ రీతినే చెపా్పలని 
భగవద్గుత చెబుతుంది. 
“దానితో వ్ర్కేమి పని? సత్యం 
బోధించాలిగదా? అనడం అజాఞానమే. 
శ్రేయస్సును చేకూరే్చ అసత్యమే 
సత్యమని, శ్రేయస్సును పాడుచేసే 
సత్యం గూడ అసత్యమేనని, 
మహాభార్తంలో కకృషుణిడు చెపా్పడు. 
ఆలోచిసే్త్ అది నిజ్మే గూడ. మీరు 
తలచిన రీతిన హిందువులకు జ్న్మలేదని 
గాని, ముసిలుంలకు జ్న్మలునానుయని 

గాని చెప్పడం వలన ఆయా 
మతస్థిలు గందర్గోళ పడతారేగాని 
ప్రయోజ్నమేమీ వుండదు. సాయి 
చెప్్పనట్లు చెబుత్నే ఏ ధరా్మనికి 
చెందినవ్రు ఆ ధరా్మనిను శ్రద్ధగా 
ఆచర్ంచి కకృతార్థిత పొందగలరు.
ఈ రెంటిలో ఏదో ఒక్కటే సత్యం 
కాగలదనీ, దానినే ఆయన చెపా్పలనడం 
సత్యం యొక్క తత్వం తెలియకపోవడం 
వలలునే. ఒక్క ఆత్మజాఞానం వినా 
మిగిలినవనీను సాపేక్షికసతా్యలే. 
హిందూధర్్మము కూడా ఒకవంక మనకు 
జ్న్మ పర్ంపర్లునానుయని చెబుతూనే, 
మరొక వంక యిది అవిద్యయని, 
జ్నన మర్ణ ర్హితము కనుక 
పునర్జున్మ ర్హితమయినదే అసలైన 
ఆత్మయని కూడ చెప్పబడ్డది - ఒక వ్రాత 
బలలు చినను ప్లలువ్డికి ఎతె్త్త్నదిగాను, 
వ్డే పెద్దవ్డయినపు్పడు ఎతు్త్ 
తకు్కవగానూ తోచినట్లు. అందుకే 
అధికార్ భేదానిను బటి్ట బోధించగలగుడమే 
గురువు యొక్క నైపుణ్యమని శాస్తం 
చెబుతుంది. 

మిగతా 29వ పేజీలో
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మహాయోగి 
శ్రీ ప్రతాపకోటయ్్య శాస్త్రిగారు

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

ఎంద రో మ హా ను భా వు లు ! 
వ్ర్ందర్కీ వందనాలు! 

అట్వంటి మహానుభావులలో 
ఒకరు రాజ్రాజేశ్వరీ ఉపాసకులు శ్రీ 
ప్రతాపకోట్య్య శాస్త్రిగారు. శాస్త్రిగార్ 
అదు్భత జీవితం గుర్ంచి యిపు్పడు 
తెలుస్కొందాము.

గుంటూరు జిలాలు బాపట్లు 
తాలూకాలోని చాగండలు అనే గ్రామంలో 
శ్రీ ప్రతాప జ్గయ్యశాస్త్రి, లక్ష్మీదేవి అనే 
పుణ్య దంపతుల కుమారుడే శ్రీ ప్రతాప 
కోట్య్య శాస్త్రిగారు.

బాల్యం నుండే శ్రీ కోట్య్య 
శాస్త్రిగార్ ప్రవర్్త్న అందర్ ప్లలులవలె 
కాక ఎంతో విలక్షణంగా వుండేది. తోటి 
బాలుర్తో ఆట్పాట్లతో పాల్గునక 
ఎపు్పడూ ఒంట్ర్గా కూరు్చని ఏదో 
ఆలోచనలో నిమగనుమైవుననుట్లు 
కని్పంచేవ్రు. చదువు సంధ్యల పట్లు 
ఆసకి్త్ అసలే లేదు. ఆ వయస్సులోనే 
అతని దైవభకి్త్, దాననిర్తి ఆశ్చర్్యం 
గొలిపేలా వుండేవి. వ్కిట్లుకి 
బిచ్చగాళ్ళెవరైనా వసే్త్ యింట్లుని 
డబుబులు, బియ్యము, బట్్టలు అవి ఎంత 
విలువైనవయినా సరే పుష్్కలంగా 
సమర్్పంచేవ్రు. దాన గుణంతో 

పాట్ అతని దయాగుణం కూడా 
చూపరులకు ఆశ్చర్్యం గొలిపేది. 
చిననునాటి నుండీ కూడా ఎదుటి వ్ర్ 
కష్్టలను చూసి అతని హకృదయం 
కర్గిపోయేది. తర్తమ భేదాలెంచక 
కోర్న సాయమందిసూ్త్ ఊర్ 
ప్రజ్లందర్కీ ప్రీతి పాత్రుడైనారు 
కోట్య్య శాస్త్రిగారు.

కోట్య్యశాస్త్రిగార్ తండ్రి అతని 
ప్రవర్్త్నకు ఎంతో కలత చెందేవ్డు. 
తలిలు, కాలం గడుస్్త్నను కొద్్ద, తన 
కుమారుడిలోని తర్తమ భేదాలెరుగని 
నిసా్వర్థిపూర్త ప్రవర్్త్నకు ఎంతో 
ముగు్ధరాలయే్యది. తన కొడుకు దైవ్ంశ 
సంభూతుడని ఆమె గుర్్త్ంచింది.

కౌమార్దశ దాటి యౌవనదశలోకి 
అడుగిడినా అతని ప్రవర్్త్నలో 
మారు్పలేదు. అతని మనస్ ప్రాపంచిక 
విష్యాల పట్లు ఆకర్షితమవలేదు. 
ఎవర్తోనూ కలవక ఏ విష్యంపైనా 
ఆసకి్త్ లేక వ్యవహర్ంచే అతని తీరుకు 
తండ్రి ఎంతో బాధపడేవ్డు.

ఒకసార్ చాగండలు గ్రామంలో వీర్ 
బంధువులింట్ ఒక పెండిలు జ్ర్గింది. ఆ 
పెళ్ళె జ్ర్గిన కొనానుళళెకు పెళ్లుకూతుర్ 
పుటి్టంటివ్రు మగపెండిలువ్ర్ంటికి 

పంపేందుకు సారె సిద్ధంచేసి దానిని 
ప్రక్కగ్రామంలోని మగపెండిలు వ్ర్ంటికి 
చేరే్చ బాధ్యతను కోట్య్యశాస్త్రిగార్కి 
అప్పగించారు.

ఆనాటి ఉదయం యువకుడైన 
కోట్య్యశాస్త్రిగారు భుజాన సారె 
కావడితో కాలినడకన పలెలు బాట్న 
వెళ్్త్, కొంత దూర్ం వెళ్ళెన తరా్వత 
బాట్ పక్కన వునను ఒక చెట్్ట 
క్రందకు అలసట్ తీరు్చకొనేందుకు 
చేరుకునానురు. కావడి దింప్ చెట్్ట క్రంద 
కూరు్చనానురు శాస్త్రిగారు. పొలాలోలు 
పనిచేస్కునే రైతుకూలీల ప్లలులు ఆ 
చెట్్ట క్రందనే ఆడుకొంట్నానురు. 
వ్ర్ంతా కావడిలో నుండి వస్్త్నను 
ప్ండి వంట్ల స్వ్సనకు ఆశగా 
శాస్త్రిగార్ వద్దకొచా్చరు. శాస్త్రిగారు 
ప్లలులను నవు్వతూ పలకర్ంచి, 
కావడిలో నుండి ప్ండి వంట్లను 
ప్లలులకు పంచసాగారు. అలా 
పంచుతూ “ప్లలులూ, మీకు యింకా 
కావ్లా? తినండి, తకృప్్త్గా తినండి” 
అంటూ వ్ళళెకిస్్త్ంటే కావడిలోని 
ప్ండివంట్ల కుండ చాలా భాగం ఖ్ళీ 
అయింది.

కొంత సేదతీర్న తరా్వత కావడి 
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నెతు్త్కొని మర్ల నడక సాగించారు 
శాస్త్రిగారు. దార్లో బాట్ప్రక్కన ఒక 
నిరుపేద స్త్రీ పొలంలో పనిచేసూ్త్ 
కనిప్ంచింది. ఆమె ఒంటిపై నునను 
మాసిన, చినిగిన బట్్టలు చూసిన 
శాస్త్రిగారు ఆమె ద్నసిథితికి జాలి 
చెంది, గబగబా కావడి దింప్, కొత్త్ 
చీరెలు కొనిను తీసి, ఆమెతో “అమా్మ, 
యివిగోనమా్మ కొత్త్ చీరెలు, ఇవనీను 
నీకే! తీస్కోమా్మ” అంటూ చీరెలు 
ఆమె కిచి్చ ముందకు సాగారు. పెండిలు 
వ్ర్ంటికి చేర్గానే కావడి నందుకొనను 
పెండిలువ్రు ఎంతో అసంతకృప్్త్తో 
శాస్త్రిగార్తో “ఇదేమి సారె? వస్్త్వులు, 
ప్ండి వంట్లు మరీ యింత తకు్కవగా 
పంపారేమిటి?” అంటూ చిరాకు 
పడుతుంటే, “లేదమా్మ లేదు. వ్ళ్ళె 
కుండల నిండుగా సారె పంపార్మా్మ. 
నేనే దార్లో ప్లలులకు ప్ండి వంట్లు 
పెటా్టను. పాపం ఒక పేదరాలు కనిప్సే్త్ 
ఆమెకు కొనిను చీరెలిచా్చనమా్మ” అనానురు 
శాస్త్రిగారు.

సంప్రదాయాలు, లాంఛనాలు, 
కట్్టబాట్లు వీటికి ప్రజ్లు ఎంతగానో 
ప్రాముఖ్యతనిచే్చ ఆ రోజులోలు యీ 
విష్యం ఆ యిరు కుట్ంబాల 
మధ్య ఎంతో గొడవకు దార్ తీసి 
వుంట్ందనట్ంలో సందేహం లేదు. 
అయిత్ శాస్త్రిగార్ హకృదయంలో 
యీ ప్రాపంచిక భావనలకు విలువ 
ఏముంట్ంది?

మరొక సందర్్భంలో ఏదో 
పని మీద ప్రక్క వూర్కెళ్ళె చాగండలుకు 
కాలినడకన తిర్గి వస్్త్నానురు 
శాస్త్రిగారు. అదే సమయంలో కొత్త్ 
చీరెలు మూట్లు తలపై మోస్కుంటూ 
అదే దార్లో నడచి వస్్త్నను యిద్దరు 
స్త్రీలు శాస్త్రిగార్ని చూశారు. బట్్టల 

వ్్యపార్స్థిలైన ఆ స్త్రీలిద్దరూ ఆ రోజు 
చాగండలు గ్రామంలో బట్్టలు అమే్మందుకు 
వెళ్్త్నానురు. ఎంతో నిరాడంబర్ంగా, 
అమాయకంగా కనిప్స్్త్నను శాస్త్రిగార్ని 
చూసి ‘వీడెవరో గాని మనిష్ దిట్్టంగా, 
బలంగా వునానుడు. ఈ మూట్లు 
మోయలేక చస్్త్నానుం వీడి నెతి్త్న 
పెడిత్ సర్! వ్డే మోస్కొసా్త్డు, ఊర్ 
దాకా’ అనుకుంటూ “ఇదిగో! అబాబుయ్! 
ఏ వూరెళ్్త్నానువ్?” అంటూ శాస్త్రిగార్ను 
పలకర్ంచారు. “చాగండలు గ్రామం 
వెళ్్త్నానునమా్మ” అనానురు శాస్త్రిగారు. 
“మేము కూడా ఆ వూరే వెళ్ళెలి. బాగా 
అలసిపోయాం. కాస్త్ యీ మూట్లు 
వూర్ దాకా మోస్కొసా్త్వ్?” అనానురు. 
“ఇవ్వండమా్మ” అంటూ ఆ బట్్టల 
మూట్లందుకొనానురు శాస్త్రిగారు. 
“మేము నిదానంగా నడచివసా్త్ం. నువు్వ 
వూరోలు కెళ్ళె ర్చ్చబండ దగగుర్ వుండు. 
మేం వచి్చ మా సరుకు తీస్కుంటాం” 
అంటూ ప్రక్కనే వునను చెట్్టక ఇంద 
చతికిల పడా్డరా స్త్రీలు.

శాస్త్రిగారు ముందుకు సాగారు. 
దార్లో కొడవళ్ళె పట్్టకొని వెళ్్త్నను 
గడి్డ కోసే స్త్రీలు కొందరు కని్పంచారు. 
వ్ర్ వేష్భాష్లు వ్ర్ పేదర్కానిను 
చెప్పకనే చెపుతునానుయి. దయాశాలి 
అయిన శాస్త్రిగారు వ్ళళెను ప్లిచి, 
బట్్టలు మూట్లు విప్్ప, చీరెలనినుంటినీ 
ఆ పేద స్త్రీలకు పంచేసి ఖ్ళీ చేతులతో 
వూరు చేర్, ర్చ్చబండ దగగుర్ ఆ బట్్టల 
వ్్యపార్స్్త్ల కోసం వేచి వునానురు.

కొంతసేపటికి ఆ స్త్రీలిద్దరూ 
ర్చ్చబండ చేరారు. వ్ర్ని 
చూసూ్త్నే శాస్త్రిగారు “అమా్మ! ఏమీ 
అనుకోవదమా్మ! నేను వస్్త్నను దార్లో 
పాపం కొంతమంది నిరుపేద స్త్రీలు 
కనిప్సే్త్ చీరెలనీను వ్ళళెకిచా్చనమా్మ! 

పాపం! వ్ళ్ళె చాలా బీదవ్ళళెమా్మ! 
అందుకే యిచా్చనమా్మ!” అనానురు.

ఆ మాట్లు వినను ఆ స్త్రీలు కోపంతో 
మండిపడుతూ, “ఏమిటీ? కొత్త్ 
చీరెలనీను పేదవ్ళళెకిచా్చనంటావ్? 
నీ మాట్లు నమ్మటానికి మేము 
అమాయకులం కాదు. అయినా 
మా సొము్మ దానం చేయటానికి 
నువె్వవరు? నువు్వ చెపే్పవనీను అబదా్ధలే! 
చీరెలు నువు్వ కాజేసి దానం చేశానని 
అబద్ధమాడుతునానువు. మరా్యదగా 
మా చీరెలెక్కడ దాచావో చెపుతావ్? 
పోలీస్లకు పటి్టంచమంటావ్?” 
అంటూ గది్దంచారు.   “నేను అబద్ధం 
చెప్పట్ం లేదమా్మ. నిజ్ంగానే చీరెలు 
పేద స్త్రీలకిచా్చను” అంట్నను శాస్త్రిగార్ 
మాట్లు నమ్మక, నోటికొచి్చనట్లు 
తిడుతూ ఆయనను చెరొక రెకా్క 
పుచు్చకొని గ్రామ కర్ణం వద్దకు 
లాకు్కని వెళ్ళెరా స్త్రీలు.

జ్ర్గిన సంగతి వినను కర్ణంగారు 
శాస్త్రిగార్ని చూప్సూ్త్ ఆ స్త్రీలతో 
“అతడెవర్నుకునానురు? ఈ ఊర్ 
గ్రామ పెద్ద జ్గయ్య శాస్త్రిగార్బాబుయి. 
అతడెంతో ఉత్త్ముడు. అతని 
మీదే దొంగతనం అంట్గడా్త్రా? 
పేదసాదలంటే అతనికి సానుభూతి 
ఎకు్కవ. వ్ర్కి చీరెలిచి్చ వుంటాడు. 
అతడు అబద్ధమాడడు” అనానురు 
కర్ణంగారు. “అయా్య! మేమెంతో 
పేదవ్ళళెం. ఏదో కష్్టం చేస్కుని 
బ్రతుకుతునానుం. ఇపు్పడు మా 
పర్సిథితి ఏమిటి? అని వ్పోతునను ఆ 
స్త్రీలతో “జ్గయ్య శాస్త్రిగార్ వద్దకెళ్ళె 
విష్యం చెప్పండి. ఆయన మీకు 
నా్యయం చెపా్త్డు” అని చెప్్ప, వ్ళళెను 
పంప్ంచివేశారు కర్ణంగారు.

- సశేష్ం
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తరా్వత పర్మహంసయైన ఒక 
బ్రాహ్మణ గురువును దర్్శించి 

బ్రహ్మజాఞానమెలా వస్్త్ందని అడిగాడు 
అవసే్త్. ఆయన అవసే్త్ను పడుకోమని 
చెప్్ప, అతని ప్రక్కనే పడుకొని, “ఏమీ 
భయపడవదు్ద” అని హెచ్చర్ంచి 
అతని గొంతుమీద చేయివేసి గటి్టగా 
నొకే్కసారు. అవసే్త్ భయపడి వ్ర్పట్్ట 
విడిప్ంచుకోజూచాడు. ఆయన, 
“నువు్వ ప్ర్కివ్డివి. నీకు బ్రహ్మజాఞానం 
కలుగదు, వెళ్ళెపో!’’ అనానురు.

 తరా్వత అవసే్త్ పూణేలోని ఒక 
ధర్్మశాలలో ఒక మహాతు్మరాలిని 
దర్్శించాడు. అపుడు ఆమెవద్ద 
యెందరో భకు్త్లునానురు. అవసే్త్ 
ప్రభుతులు మరొక 5 నిIIలలో 
తమకు దర్్శినమవకుంటే 
వెళ్ళెపోవ్లనుకుంట్నానురు. వెంట్నే 
ఆమె తాను చనిపోతునానునని 
చెప్్ప ముస్గు పెటి్ట పడుకుననుది. 
అందరూ వెళ్ళెపోగానే ఆమెలేచి అవసే్త్ 
ప్రభుతులను ప్లచి, వ్ర్కి మాత్రమే 
దర్్శినమీయడానికి యీ యుకి్త్ 
చేసానని చెప్్పంది. అప్పటినుండి అవసే్త్ 
ఆమెను తర్చుగా దర్్శిస్్త్ండేవ్డు. 
ఆమె మాటాలుడుతుంటే భకు్త్ల 

మనస్లలోని ప్రశనులనినుంటికీ 
సమాధ్నాలు దొరులుతుండేవి. 
కాని అవసే్త్ ఎవర్నీ గురువుగా 
స్్వకర్ంచదలచలేదు. అందుకు గూడా 
అంగీకర్ంచి ఆమె అతనికి పంచాక్షర్ 
ఉపదేశించింది. శాంతి అనే చిత్రమైన 
పాప దైవసంసా్కర్ం గలది కని్పంచి, 
“నీవు సాక్షాతా్కర్ం కోసం శ్రీరాముని 
ప్రార్థించు. నేనుగూడా ప్రార్థిసా్త్ను’’ 
అననుది. నాటి రాత్రి శ్రీరాముని రూపంలో 
ఆయన వక్షసథిలం క్రంద భాగం 
దర్్శినమవడంతో అతడు భయపడి ఆ 
సాధన మానివేశాడు.

తరా్వత   1914లో  అవసే్త్ 
పండర్పుర్ం బయలే్దరుతుంటే దార్లో 
అతనిని రేగే కలుస్కొని శిర్డీ 
తీస్కువచా్చడు. రైలు మూవ్ సే్టష్న్ 
లో ఆగినపుడు ఒక ఆంగలు సైనా్యధికార్ 
మిగిలిన రైలు పెట్్టలలోని వ్ర్ందర్నీ 
దింప్, సైనికుల నెకి్కంచాడు. కానీ 
ఈ యిద్దర్నీ మాత్రం ప్రయాణం 
కొనసాగించనిచా్చడు. అంతసేపూ రేగే 
అంతకుముందులాగే సాయి నామం 
జ్ప్సూ్త్ వునానుడు. తరా్వత వీర్ద్దరూ 
శిర్డీ చేర్గానే అవసే్త్ను చూపుతూ 
సాయి, “ఎవరీ ప్చి్చవ్డు?” అనానురు. 

ఆ మాట్లకర్థిమేమో తరా్వత తెలిసింది. 
తరా్వత రేగేను చూపుతూ భకు్త్లతో, 
“వీడు చూడండి, యితనికి తానొక్కడే 
వసే్త్ తకృప్్త్లేదు, ఇతరులను కూడా 
తీస్కురావ్లంటాడు. సైనికాధికార్ 
నాబిడ్డలను గూడా రైలోలుంచి 
దింపేయాలనుకునానుడు. కాని నా 
బిడ్డలను నావద్దకు రానిమ్మని అతడితో 
చెపా్పను. ఇతడు (రేగే) రాత్రంతా ననును 
నిద్రపోనివ్వలేదు. రాత్రంతా నా ప్రక్కన 
‘బాబా, బాబా, అనను కేకలే! “ అనానురు.

తరా్వత   రాధ్కకృష్ణి  ఆయీ ఇంట్ 
బసచేయడానికి అవసే్త్, రేగేలు వెళ్ళెరు. 
అవసే్త్కు ఆమె ఒక సదుగురువులా 
కని్పంచింది. అంత్గాక వెనుక 
పూణేలో దర్్శించిన మహాతు్మరాలి 
గుర్ంచి ప్రసా్త్వించింది. అపుడతడు 
ఆమెను తన గురుసోదర్గా 
మాత్రమే తలచగలననానుడు. ఆమె, 
“అయిత్ నేను చనిపోయినాగూడా 
నీవు అంగీకర్ంచేలా లేవే” అననుది. 
అతడంగీకర్ంచననానుడు. వెంట్నే 
ఆయీ తాను చనిపోతునానుని కేకవేసి 
నేలపై చనిపోయినట్లు పడిపోయింది. 
వెంట్నే అతనికి తన మొదటి 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

రాధాకృష్్ణ ఆయీ

మిగతా 19వ పేజీలో
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మాతృదేవి ప్రథమ 
ఆరాధనా మహోత్సవము

శ్రీమత్ T.పద్్మవత్

కాలప్రవ్హంలో సంవతసుర్కాలం గిర్రున తిర్గి 
2022 జూన్ మూడవ త్ద్ ప్రవేశించింది. జూన్ మూడవ 
త్ద్ అంటే మాతకృదేవిని ఇక ఎప్పటికీ సశరీర్ంగా చూసే 
అవకాశం కోలో్పయిన   రోజు!  క్రందటి సంవతసుర్ం ఆ 
మాట్ నిజ్మే అనిప్ంచింది. కానీ “సమాధి అనంతర్ం నేను 
అప్రమతు్త్డను” అనను బాబా వ్కు్క నూటికి నూరు శాతం 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి కూడా వర్్త్ంచింది. ఎందుకంటే ఈ 
సంవతసుర్కాలంలో పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు, ఎంతోమందికి 
సశరీర్ంగాను, స్వపానులలోను దర్్శినానిను అనుగ్రహించి, ‘నేను 
ఎక్కడికి వెళళెలేదు, నిత్యసత్యమై అంతటా వ్్యప్ంచి వునానును’ 
అని నిరూప్ంచారు. కనుక ఇది ఖచి్చతంగా ఆరాధనా 
మహ్తసువమే! ఇంతటి దివ్యసిథితిని పొందిన పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్ ఆరాధన మహ్తసువ్లు, ఆధ్్యతి్మకపర్ంగా 
ఎంతో అతు్యననుత సాథియిలో గుమ్మళంపాడులో మాతకృదేవి 
సనినుధిలో జూన్ 2,3,4,5 త్ద్లలో అత్యదు్భతంగా 
జ్ర్గాయి!!

రెండవ త్ద్ ఉదయానికి పట్్టణాలనుంచి, నగరాల 
నుంచి సాయిమాస్టర్ భక్త్బకృందం మాతకృదేవి సనినుధికి 
చేరుకునానురు. అందర్ సౌకరా్యర్థిం భక్త్నివ్స్ వసతి 
గకృహాలు, అంతట్ నీడనిచే్చ ష్మియానాలు, నక్షత్రాలను 
తలప్ంచే విదు్యత్ ద్పాలు, వంట్శాలలు, చలలుటి పానీయాల 
వితర్ణశాలలు – ఇలా ఇంకెనోను సౌకరా్యలతో ఆ 
ప్రాంతమంతా కొత్త్రూపు సంతర్ంచుకుననుది. భకు్త్లందరూ 
మాతకృదేవి సనినుధికి వెళ్ళె దార్లో తాటాకు పందిళ్ళె 
వేశారు. ఆ పందిళలులో ఇరువైపులా పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 

సాధకులకు నిరే్దశించిన కొనిను సూకు్త్లు అమర్్చబడా్డయి. 
వ్టిని చదువుకుంటూ, అందులోని భావ్నిను మనస్లో 
స్మర్ంచుకుంటూ అమ్మ సనినుధికి చేరుకోవచు్చ.

గుమ్మళంపాడులో మాతకృదేవి సమాధి సిథితిలో 
ఉండి అందర్కీ అనిను ప్రాంతాల వ్ర్కి సేవ చేస్కునే ఈ 
అవకాశానిను కలి్పంచినందులకు కకృతజ్ఞాతగా, రెండవ త్ద్ 
సాయంత్రం ధూప్ హార్తి అనంతర్ం శ్రీ దా్వర్కనాథ్ గార్ 
ఆధ్వర్్యంలో పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి షోడశోపచార్ పూజ్, 
పారాయణ చేస్కోవడం జ్ర్గింది. సాయంత్రం నివేదన 
అనంతర్ం శేజ్ హార్తి, పవళ్ంపు సేవ చేస్కుని జూన్ 3వ 
త్ద్ జ్రుపుకోబోయే సంబరాలకు సమాయత్త్ం అవ్వడానికి 
భకు్త్లు భక్త్ నివ్స్ చేరుకునానురు.

మూడవ త్ద్ ఉదయం తెలలువ్రుతూనే పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్కి మేలుకొలుపుతో ఆరాధన మహ్తసువ్లు 
మొదలయా్యయి. ముందురోజు  రాత్రంతా కొంతమంది 
భక్త్ బకృందం శ్రదా్ధభకు్త్లతో శ్రీ సాయిబాబాను, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ని, పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ని మయూరాలంకర్ణతో 
అత్యదు్భతంగా రూపకల్పన చేశారు. ప్రత్్యక అలంకర్ణలో 
ఆ మహాతు్మలు మహ్జ్్వలంగా మెర్సిపోయారు. తరువ్త 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి మేలుకొలుపు, అనంతర్ం కాకడ హార్తి, 
మంగళ సానునము, మాతకృదేవి సమాధికి పుష్్పలంకర్ణలలో 
విచే్చసిన భకు్త్లందరూ భకి్త్పూర్్వకంగా పాలుపంచుకునానురు. 

అట్ ప్మ్మట్  శ్రీ దా్వర్కనాథ్ గారు ప్రసంగిసూ్త్, 
మొదట్లు పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు ఏ ప్రత్్యక కార్్యక్రమాలలోనూ 
మాటాలుడేవ్రు కాదనీ, తరువ్త తరువ్త ‘మీరు మాటాలుడాలి 
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అమా్మ’, అనను భకు్త్ల విననుపాలతో  ప్రసంగించడం 
మొదలిడార్ని చెపా్పరు. అలాగే సాయిబాబా పత్రికలో తమ 
బోధను వ్్యసాల రూపంలో రాయవలసిందిగా ప్రార్థిసే్త్, 
రాయడం మొదలు పెటా్టరు. పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు వ్రాసిన 
ఈ వ్్యసములనినుంటిని ఒకచోట్ కూర్్చ   చదువుకుంటే  
అమూల్యమైన వ్ర్ బోధని  మన మనస్ ఆకళ్ంపు 
చేస్కోవడానికి వీలుంట్ంది. కనుక వ్ట్నినుంటిని 
గ్రంథరూపంలో ‘ఆధ్్యతి్మక జాగకృతి’ అనను పేరుతో ముద్రణ 
వేయడం జ్ర్గిందని చెబుతూ, అంతటి అమూల్య గ్రంథానిను 
శ్రీమతి వేదమ్మ, శ్రీ శ్రీకాంత్ గార్లును ఆవిష్్కర్ంచ వలసినదిగా 
శ్రీ దా్వర్కబాబుగారు ఆహా్వనించారు. వ్రు భకి్త్పూర్్వకంగా 
గ్రంథపూజ్  తదుపర్ గ్రంథావిష్్కర్ణ చేశారు. అనంతర్ం 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ రెండవ అననుగారైన శ్రీ ఎకి్కరాల 
వేదవ్్యసగార్ కుమారుడు శ్రీ విక్రమాదిత్యగారు పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్తో తనకునను అనుబంధ్నిను ఎంతో హకృద్యంగా 
అందర్తో పంచుకునానురు. 

తరువ్త శ్రీ దా్వర్కబాబుగారు మాటాలుడుతూ “ఇపు్పడు 
నివేదన సమయం అయింది కనుక పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు 
శ్రీ సాయిబాబాకి, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్కి ఏ విధంగా 
నివేదన చేసా్త్రో, అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా నివేదన 
చేయడం జ్రుగుతుంది” అని చెపూ్త్, నివేదన గుర్ంచి 
కొనిను ఆసకి్త్కర్ సంఘట్నలు అందర్తో పంచుకునానురు. 
“పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు భోజ్న  నివేదన చేసే విధ్నం చూసి  
తీర్వలసిందే! అది చాలాసేపు జ్ర్గేది. ఆమె ఎపు్పడెపు్పడు 
ఏ ఏ  క్షేత్రాలకు వెళ్లురో, ఆ క్షేత్రాలలోని మహనీయులకి, 
ఆమె ఉనను  ఇళ్ళె అనినుంటిలో ఉనను బాబాకి నివేదన 
చేసేవ్రు. కనుక ఇక్కడ  నివేదన చేసే్త్ అనిను ప్రాంతాలలో 
నివేదన చేసిన ఫలితం వస్్త్ంది. నివేదన జ్ర్గినంతసేపు 
మన మనస్సులు వేరే వ్యవహారాలలో మునిగిపోకుండా 
భజ్న జ్రుగుతుంది. అందరూ భజ్న శ్రద్ధగా చేసూ్త్ 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు పెటే్ట నివేదనలను బాబా మాస్టర్ గార్లుకు 
సమర్్పదా్దం” అని చెపా్పరు. నైవేదా్యనంతర్ం జూన్ మూడవ 
త్ద్ మధ్్యహనుం 1గం-12నిమిష్లకు పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు 
దేహతా్యగం చేశారు కనుక ఆ సమయంలో ప్రత్్యక హార్తి 
చేస్కుందామని చెపా్పరు.

అదేవిధంగా శ్రీ యోగ నాగేంద్ర బకృందం వ్రు చేసిన 
భజ్నలో  భకు్త్లందరూ గొంతులు కలపగా, సేవకులు 
భోజ్న ప్రసాదానిను భకి్త్శ్రద్ధలతో నివేదన చేశారు. ఆ భజ్నలు 

అనీను పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు ర్చించినవే! అదేవిధంగా గం.1-12 
నిమిష్లకు జ్ర్గిన   ప్రత్్యక హార్తి సేవలో  శ్రీమతి వేదమ్మ, 
శ్రీమతి లయరాగిత బకృందం గీతాలను ఆలప్ంచగా, శ్రీ 
దా్వర్కబాబుగారు నీరాజ్న సేవ చేశారు.   శ్రీ బాబా, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ మీద పాడిన హార్తులు పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్చే 
ర్చించబడా్డయి.   పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ మీద పాడిన హార్తి 
పాట్ మాతకృదేవి సోదర్ శ్రీమతి శ్రీదేవిగారు ర్చించారు.   
సాయిమాస్టర్ భక్త్బకృందం ఆనందాతి హర్షిములతో హార్తిని 
తిలకించారు. అనంతర్ం ఒకొ్కక్కరు అమ్మకి నమస్సుమాంజ్లి 
ఘటించారు.

తిర్గి సాయంత్రం నాలుగు గంట్లకు పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ 
సమాధిని తిర్గి పుష్్పమాలలతో స్ందర్ంగా అలంకర్ంచి 
కాఫీ  నివేదించారు. తరువ్త శ్రీ బాబుగారు ‘ఆధ్్యతి్మకత’ అనను 
అంశం మన జీవితంలో ఎలా ఉంది, దానిను నిత్యనూతనంగా 
మలచుకోవడం ఎలా – అనను విష్యాలు వివర్సూ్త్ “పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు, నిత్యజీవితంలో మనం చేసే సాధన ఎంత 
స్లభము, స్ఖవంతంగా చేస్కోవచో్చ  ప్రవచనాలు, 
సాయినాథ ప్రబోధ్మకృతం గ్రంథాలలో వివర్ంచారు” అని 
చెపా్పరు.  ధ్్యనం ఎలా చేయాలో వివర్సూ్త్, నేటి సమాజ్ంలో 
ఉనను పద్దతులని ఉదహర్ంచారు.  “ముందుగా వెనునుపూస 
నిటారుగా పెట్్టమంటారు. కొంతసేపు ధ్్యనం చేసిన 
తరువ్త, వెనునుపూస నిటారుగా ఉననుదో, లేదో చూస్కోవడం 
సర్పోతుంది” అని చమత్కర్సూ్త్,  అందర్చేత రెండు 
నిముష్లు ధ్్యనం చేయించారు. అపు్పడు “మీర్ందరూ 
నిశ్శిబ్దంగా మీలోపల అమ్మగారు చెపే్ప మాట్ వినండి” 
అనానురు. ఆ సందర్్భంలో శ్రీ బాబుగార్ చిననుతనంలో, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు బాబాని ధ్్యనించడమెలాగో నేర్్పడం, అపు్పడు 
వీరు నివేదించిన అర్టిపండు సాయిబాబా స్్వకర్ంచడం  
గుర్ంచి చెపా్పరు. తరువ్త “పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
నిరే్దశించిన మార్గుంలో నడుచుకుంట్నను వ్ళళెందరూ 
తప్పక ఆసనాలు, ప్రాణాయామం చెయా్యలి” అని చెపా్పరు. 
ఈ విష్యాలు, శ్రీ సాయినాథ ప్రబోధ్మకృతం, జాఞానయోగ 
సర్్వస్వం గ్రంథాలలో రాసార్ని తెలియజేశారు.  ప్రతివ్ళళెకి 
డైరీ రాస్కునే అలవ్ట్ కూడా ఉండాలని వ్ర్ గ్రంథాలలో 
ఉననుదనీ; అలా డైరీలో, ఆ రోజు తానేమీ చేసింది రాస్కుని 
బాబాకు సమర్్పసే్త్, కొది్దరోజులలో బలహీనతలు తగేగు 
అవకాశం ఉంట్ందని శ్రీ దా్వర్క బాబుగారు వివర్ంచారు. 

ఆ ప్రసంగం రెండు గంట్ల సేపు కొనసాగింది. చాలా 
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మంచి విష్యాలు ప్రసా్త్వించి ప్రసా్త్వించినందులకు, అవి 
చాలా ఉపయోగకర్ంగా ఉననుందుకు, అందరూ ఎంతో 
ఆనందించారు. తదనంతర్ము పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి 
ఇష్్టమైన ‘శ్రీ సాయిబాబా నాట్కం’ బాపట్లు సతసుంగ సభు్యలచే 
ప్రదర్్శించబడింది. పాత్రలలో లీనమై వ్రు ప్రదర్్శించిన ఆ 
నాట్కం భకు్త్లందర్నీ ఎంతగానో ఆకట్్టకొంది. అనంతర్ం 
ప్రసాద వితర్ణ, శేజ్ ఆర్తి, పవళ్ంపు సేవ జ్రుపుకొని 
ఆరోజు సేవ్ కార్్యక్రమాలకి ముగింపు నిచా్చరు.

ముందుగా అనుకునను ప్రణాళ్క ప్రకార్ం 4వ త్ద్ 
ఉదయం పది గంట్లకి శ్రీ దా్వర్కబాబుగారు పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ మార్గుంలో జీవించడం 
ఎలా అనను అంశంపై సతసుంగం ప్రార్ంభించారు. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఆశించిన అసలైన ఆధ్్యతి్మక మార్గుంలో 
నడవ్లంటే మన జీవితవిధ్నం ఎలా ఉండాలి? పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు కేవలం పారాయణ మాత్రమే చేస్కోమని 
సూచించారా? అయినా అది కూడా నిర్్దష్్టంగా ఎందుకు 
జ్ర్గడం లేదు? ఒకవేళ జ్ర్గిత్ అందరూ ఎందుకు ఈ 
విధంగా ఉనానురు? అలా జ్రుగకపోవడానికి కార్ణాలు, 
బాగా జ్ర్గేలా చేస్కునే విధ్నాలు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
సూచించిన గ్రంథాలోలు ఏమైనా ఉనానుయా? జీవితంలో 
ప్రతి విష్యానిను బాబా పర్ంగా మలుచుకోవడం ఎలా? 
వీట్నినుంటికీ సంబంధించిన సూచనలు, సమాధ్నాలు 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు గ్రంథాలోలు ర్చించారు . ఆ గ్రంథాలని 
కూడా అవగాహన చేస్కోవలసిన అవసర్ం ఉందా, 
లేదా? ఎందుకు వ్టిని పఠించి ఆచర్ంచలేకపోతునానుం? 
ఇలాంటి ప్రశనుల బాణాలని సంధిసూ్త్ ఆ రోజు రెండు పూట్లా  
సతసుంగం ఆద్యంతం చాలా వ్డిగా వేడిగా జ్ర్గింది. 
తరువ్త ముఖ్యంగా శ్రీ సాయినాథ ప్రబోధ్మకృతం 
గ్రంథంలో 16వ పేజీ నుండి 39వ పేజీ వర్కు మర్యు 
పర్ప్రశను గ్రంథంలో నాలుగవ ప్రశనుకు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ఇచి్చన సమాధ్నం మీద కేంద్రీకర్ంచి శ్రీ బాబుగారు  
ప్రసంగించారు. మధ్్యహనుం భోజ్న ప్రసాదం తీస్కోవడానికి 
కొంత సమయానినుచి్చ దాదాపు నాలుగవ త్ద్ రాత్రి వర్కు శ్రీ 
దా్వర్కనాథ్ గార్ సతసుంగం అత్యంత ఆసకి్త్కర్ంగా, ఆవేదనా 
భర్తంగా, శ్రేయోదాయకంగా జ్ర్గింది.

మరానుడు 5వ త్ద్ ఉదయం  ముందురోజు 
సతసుంగానికి కొనసాగింపుగా శ్రీ బాబుగారు మాటాలుడుతూ, 
“నినను మనం వేస్కునను ఎనోను ప్రశనులకు సమాధ్నం నేను 

సూచించిన సాయినాథ ప్రబోధ్మకృతం, పర్ప్రశను గ్రంథాలతో 
పాట్, ఏదినిజ్ం, మతం ఎందుకు, విజాఞాన వీచికలు, శ్రీ 
సాయిమాస్టర్ ప్రవచనములు, సతసుంగం-భజ్న గ్రంథాలలో 
లభిసా్త్యి. వీట్నినుంటిని అధ్యయనం చేసే్త్, తప్పకుండా 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్లు మార్గుంలో 
నడవగలుగుతాం” అని తెలియజేసూ్త్, ఆ పూట్ సతసుంగానిను 
ముగించారు. 

సాయంత్రం 3 గంట్ల నుంచి  పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి 
ఎంతో ప్రీతికర్మైన  వేదసభ జ్ర్గింది. అందులో  50 
నుంచి 60 మంది వేదపండితులు నాలుగు వేదాలు గానం 
చేశారు.  ఈ సభ ప్రార్ంభానికి ముందు శ్రీ దా్వర్కబాబుగారు 
వేదం యొక్క గొప్పతనానిను వివర్సూ్త్ వ్ర్ తాతగారైన 
అనంతాచారు్యలుగారు వేదం నేరు్చకునను విధ్నానిను అందర్కీ 
వివర్ంచి, మన అందర్కీ పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ పవిత్ర సనినుధిలో 
వేదగానానిను వినగలగడం ఎంత అదకృష్్టమో భావనచేసూ్త్, 
ప్రశాంతచితు్త్లై దానిని ఆసా్వదించమని చెపా్పరు. 
వేదపండితులు ఋగే్వదం, యజురే్వదం, సామవేదం, 
అధర్్వణ వేదంలోని కొనిను శాఖలను గానం చేశారు. ప్రకకృతి 
అంతా ఆహాలుదభర్తంగా మార్పోయింది. ఇట్వంటి 
అవకాశం రావడమే చాలా అరుదని భావిసూ్త్ అందరూ 
భకి్త్శ్రద్ధలతో వేదగాన శ్రవణం చేశారు.

వేదగానం చివర్లో వేదపండితులందరూ ఆశీర్్వచనం 
చేశారు. అందర్ గొంతుల నుండి పెలులుబికిన ఆశీర్్వచన 
ఘోష్ నలుదికు్కల మారుమ్రోగింది. అది వినను వ్ర్ందర్ 
హకృదయాలు హరాషినందాలతో త్లియాడాయి. అనంతర్ం 
గురుపుత్రులు శ్రీ దా్వర్కబాబు, శ్రీమతి లయరాగిత  
దంపతులు పండితులను గ్రంథ, వస్త, దక్షిణ, తాంబూలాలతో 
సత్కర్ంచారు. 

పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ సనినుధిలో నిర్్వహించిన ఇంతటి 
అతు్యననుత కార్్యక్రమంలో అందర్కీ పాల్గునే అవకాశం 
కలగడం, ఎనిను జ్న్మల స్కకృతమో అని అక్కడికి విచే్చసిన 
వ్ర్ందరూ ఆనందిసూ్త్, ఇది నిర్్వహించిన శ్రీ బాబుగార్కి 
ఇందులో పాల్గునే అవకాశం కలి్పంచిన శ్రీ బాబా, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు, పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్లుకు కకృతజ్ఞాతా పూర్్వక 
నమస్సుమాంజ్లులు సమర్్పసూ్త్ పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ ఆరాధన 
మహ్తసువ్నికి ముగింపు పలికారు.
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సచ్చేష్్యడు
పూజ్్య గురుపత్్న శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

అది 1963వ సంవతసుర్ము. 
ఫిబ్రవర్ 9వ త్ద్. ఉదయం 

స్మారు 7గం॥ల సమయం. 
స్మారు ఇర్వై ఐదు సంవతసురాల 
స్ందర్ యువకుడు ఒకరు బాబా 
సమాధి మందిర్ ఉత్త్ర్ దా్వర్ం నుండి 
దక్షిణ దా్వర్ం గుండా బయట్కు 
వెళళెడానికి మందిర్ం ప్రవేశించాడు. 
అలా వెళ్తూ మధ్యలోనే, 
అప్రయతనుంగానే కుడివైపుకు సమాధి 
మందిర్ంలోని విగ్రహం వైపు దకృష్్ట 
సార్ంచాడు. సమాధి మందిర్ంలోని 
బాబాదకృష్్ట ఎంతటి మహత్త్ర్మైనది! 
అలా చూసిన ఆ యువకుడికి ఆ 
విగ్రహానిను నిశితంగా పర్శీలించాలనను 
కుతూహలం కలిగించింది. అంతటితో 
ఆ యువకుని పాదాలు అట్వైపుగా 
అడుగులు వేశాయి. సమాధి 
మందిర్ంలో కుడివైపుగా వునను ఒక 
స్త్ంభం దగగుర్ అతడు నిలబడా్డడు. 
“సమాధి చెందిన తరా్వత కూడా 
ఇంతమందిని తనవైపుకు ఆకర్షించే 
బాబాయొక్క తత్వం ఏమైవుంట్ంది?” 

అని ఆలోచించడం మొదలుపెటా్టడు. 
నిశితంగా పర్శీలించాలని ఆ విగ్రహం 
రూపంలో వునను శ్రీ సాయినాథుని 
కళళెలోలుకి దకృష్్ట సార్ంచాడు. 
అంత్! యువకుడి ఆలోచనలు 
శర్వేగంతో చలించసాగాయి. తన 
ఆలోచనలను తానే గమనిస్్త్నను ఆ 
యువకుడు క్షణంలో సాథిణువుగా 
కూరు్చండిపోయాడు. సమారు ఐదారు 
గంట్ల సమయం అలాగే గడిచింది. 
ఆ తరువ్త తన అననుగారు తటి్ట 
లేపడంతో బాహ్యస్మకృతిలోకి క్రమంగా, 
నిదానంగా వచా్చడతడు.

అది ఒక మహత్త్ర్మైన 
సనినువేశం! మహ్ననుతమైన సంఘట్న!   
ప్రపంచ చర్త్రను లౌకికంగానూ, 
పార్మార్థికంగానూ  మరోవిధంగా 
మలుపు తిప్్పన  అదు్భత చర్త్రకు 
నాంది. ఆనాడు అక్కడ ఆ సనినువేశానిను 
చూసినవ్రు చాలా కొది్దమందే 
కావచు్చ. వ్ర్కి కనిప్ంచింది - 
శ్రీ సాయినాథుని యొక్క అదు్భత 
విగ్రహం, ఎదురుకాకుండా 

కొది్దదూర్ంలో కొది్దగా ప్రక్కకు 
కూరు్చని ధ్్యనస్థిలైవునను ఒక స్ందర్ 
యువకుని రూపమే కావచు్చ గాక! 
కానీ స్మారు పాతిక సంవతసురాలుగా 
దాదాపు నర్సంచార్మే కరువైన ఆ 
శిర్డీ గ్రామం యొక్క రూపురేఖలు 
ఈనాటిలాగా మార్పోతాయని 
ఎవర్కి తెలుస్? బాబా సమాధి 
చెందిన తరా్వత శిర్డీని వర్ణిసూ్త్ 
ఒక భకు్త్డు ఇలా చెపా్పడు “శ్రీ 
సాయినాథుడు దేహధ్రులై 
వుననుపు్పడు వేలాది జ్నంతో 
కిట్కిట్లాడుతూ నిత్యకళ్్యణం 
పచ్చతోర్ణంగా విరాజిలిలున శిర్డీ 
నేడు కనీసం కొది్దమందైనా వచే్చ 
భకు్త్లు లేక వెలవెలబోతోంది. 
అంత గొప్ప మహాతు్మని సంగత్ 
ఇలావుంటే, ఇతరుల సంగతి 
చెప్పవలసినదేముననుది?”. 

అయిత్ ఆ భకు్త్ని బాధ 
వ్యర్థిమవలేదు. మళీళె బాబా వైభవం 
ప్రజ్్వర్లేలు సమయం వస్్త్ందనను 
దానికి నాందిగా ఆరోజు జ్ర్గిన 

(ఫిబ్రవర్ 2015 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుయండి) 
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సంఘట్న తెలియబరుస్్త్ననుది. శ్రీ 
శిర్డీ సాయినాథుడు సామాన్య 
సతు్పరుషులు కారు. సమర్థి 
సదుగురువులు. ఈ ప్రపంచంలోని 
సదుగురువులందర్లో అగ్రగణు్యలు, 
కోహినూరు వజ్ం వంటి వ్రు. 
ఆయన విశ్వమానవ కళ్్యణ సంకల్పం 
ఎలా నెర్వేరు్చకోవ్లో ఆయనకే 
తెలుస్! అందుకుగాను ఎవర్ని 
ఎంచుకునానురో అచ్చటి భకు్త్లకు 
ఏమి తెలుస్్త్ంది? అందుకే బాబా ఆ 
యువకుడిని ఎంచుకునానుర్నడంలో 
సందేహం లేదు. ఇంతకూ ఆ 
స్ందర్ యువకుడు ఎవరోకాదు 
-- మన పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు! 
ఆయనను అతు్యత్త్మ వంశంలోని 
శ్రీమాన్ అనంతాచారు్యలు, శ్రీమతి 
బుచి్చమాంబగార్లుకు పుత్రునిగా 
జ్ని్మంపజేసి, పాతిక సంవతసురాలపాట్ 
నిర్ంతర్ సతా్యనే్వష్కునిగా 
తీర్్చదిది్ద, చివర్కు తన శిషు్యనిగా 
స్్వకర్ంచడానికి తమ చెంతకు 
చేరు్చకునానురు సాయి. సాయి దేహంతో 
వుననుపు్పడే, “ఎవరు నా శిషు్యలనేది? 
నా శిషు్యడనదగినవ్డు ఇంతవర్కూ 
ఒక్కడు కూడా కనపడలేదు” అనానురు. 
కానీ సమాధి అనంతర్ం, “నీకు 
గురువులేర్ని ఎందుకు బాధపడతావు? 
నేనునానును” అని తనకు గురువు 
లేర్ని బాధపడుతునను మాస్టరుగార్కి 
ముమా్మరు చెపా్పరు బాబా. ద్నిని 
బటి్ట పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు ఆయన 
ప్రియతమ శిషు్యడు అని మనకు 
అవగతమౌతుంది కదా?

ఆనాడు తమకు కలిగిన అనుభవం 
గుర్ంచి మాస్టరుగారు తాము 
ర్చించిన ‘శ్రీ సాయిలీలామకృతము’ అనే 
గ్రంథంలో కులుప్త్ంగా వ్రాసి  వునానురు. 

అయినప్పటికీ సందరా్భనుసార్ంగా 
మరొక్కసార్ స్మర్ంచుకోవడం ఇక్కడ 
సమంజ్సము. అందులో ఆయన ఇలా 
వ్రాశారు :

“మద్రాస్ హ్ట్లుకు 
వెళదామని సమాధి మందిర్ం మీదుగా 
వెళ్్త్నానును. హార్తి, అభిషేకము 
అయిపోయాయి కాబోలు, అక్కడ 
పూజారులు తప్ప ఎవరూ లేరు. 
జీవకళతో కళకళలాడుతునను అచ్చటి 
విగ్రహానిను మాత్రం మరొక్కసార్ 
చూడాలనిప్ంచి మందిర్ంలోకి 
వెళ్ళెను. ఆ విగ్రహంలోని బాబా 
ముఖం చూస్్త్ంటే, అందులోని సాయి 
చూపు అంతరు్మఖమై ఏదో అతీతమైన 
సిథితిలో వుననుట్లు తోచింది. ఆ సిథితిలో 
ఆయనకు తననుండి వేరుగా ఈ 
సకృష్్ట వుననుట్లు తోచివుండదని, 
విశ్వమంతా ఏ మహత్త్ర్ చైతన్యంలో 
సంకల్పమాత్రంగా వుననుదో 
దానితో ఆయన తాదాత్మ్యం  
చెందివునానుర్నిప్ంచింది. ఇది కేవలం 
భావంగా గాక ఒక అనిర్్వచనీయమైన 
అనుభవంగా నా హకృదయానిను 
కబళ్ంచింది. నా చుటూ్ట, నా లోపల 
ఏమి జ్రుగుతోందో తెలియలేదు.

అలా ఎంతసేపు గడిచిందో 
తెలియలేదు. కొంతసేపటికి త్రుళ్ళెపడి 
లేచాను. మా అననుగారు నా వీపు 
తటి్ట భోజ్నానికి ర్మ్మంట్నానురు. 
ఆ సిథితిలోనుంచి మేల్్కనడమెంతో 
బాధనిప్ంచింది. టైము చూసే్త్ 
నేనక్కడకు వచి్చ స్మారు 5 గంట్లైంది. 
అంతసేపు నేను నిలబడి విగ్రహానిను 
చూస్్త్నానుననుకొనానును, నిజానికి 
కూరు్చని వునానును. కళ్ళె మూతబడి 
వునానుయి. భోజ్నానికి వెళ్తూవుంటే 
కలలో నడుస్్త్ననుట్లుంది. గాఢనిద్రలో 

లేప్త్ తిర్గి మనస్సు నిద్రలోకి 
మళ్ళెనట్లు, నా మనస్సు అప్రయతనుంగా 
నిరామయమౌతుననుది. వస్్త్వులను 
గుర్్త్ంచాలనాను, యోచించాలనాను, 
ఎంతో ప్రయతనుం చేయవలసి వస్్త్ననుది. 
ఇలులు చేర్ కొది్ద నెలలు గడచినా నా సిథితి 
అలానే వుండిపోయింది. గాఢమైన 
శాంతి ఆనందాలతో రోజులు, నెలలు 
క్షణాలాలు గడిచిపోయేవి. జ్గత్త్ంతా 
చైతన్యమయంగా తోచేది.”

ద్నిని బటి్ట పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు విశ్వచైతనా్యనుభూతిని 
పొందార్నడంలో సందేహం 
లేదు. విశ్వ చైతన్య స్వరూపుడైన 
సాయినాథునితో ఆయన సమైక్యత 
కలిగి వునానుర్నడంలో అంతకంటే 
సందేహం లేదు. అయినప్పటికీ,  
”ఇదంతా నా గురువు చలవే. ఆయన 
కకృపవలలునే నాకీ సిథితి కలిగింది” 
అని శ్రీ సాయినాథుడు చెప్్పనట్లు, 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు తమ గురువు 
యొక్క కకృపను గూర్్చ స్మర్సూ్త్నే 
వుండేవ్రు. అంతటితో ఆగక ఆయన 
గూర్్చ, ఆయన చేసిన లీలల గూర్్చ, 
ఆయన బోధలగూర్్చ ఇంకా ఇంకా 
తెలుస్కోడానికి నిర్ంతర్ ప్రయతనుం 
చేసూ్త్నే వుండేవ్రు. ‘సచి్చషు్యడు తన 
గురువు యొక్క ప్రతిభను నిర్ంతర్ం 
కొనియాడుతూనే వుంటాడు’ అని 
పెద్దలు చెప్్పనట్లు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
బాబా లీలలగూర్్చ, సూకు్త్ల గూర్్చ, 
బోధల గూర్్చ స్ద్ర్్ఘంగా వివర్సూ్త్ 
గ్రంథాలు వ్రాశారు. ఆయనే గనుక 
వివర్ంచకపోత్ బాబా వచనాల 
యొక్క వివర్ణ మనకు అంతగా 
తెలిసేది కాదేమో!

ఉదాహర్ణకు ‘గురువును 
తెలుస్కోవ్లి. లేకపోత్ ఎందుకు 
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వచి్చనట్లు? ప్డకలు ఎరుకోడానికా?’ 
అనను బాబా వ్కా్యనికి పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ వివర్ణ ఇలా వుంది - 
“సదుగురువు తార్సిలలుడమే మహాభాగ్యం. 
కానీ సూకు్త్లలో వివర్ంచినట్లు అది 
సఫలమవ్్వలంటే ఆయనయొక్క 
ప్రాశసా్త్్యనిను గుర్్త్ంచి, తగురీతిన 
సేవించి, ఆశ్రయించి అనుసర్ంచాలి. 
అంటే ఆయన మహిమను గుర్్త్ంచి, 
ఆయన పట్లు గురుభావ్నిను 
పొందగలగాలి. ఇందుకు సర్యైన 
శాస్తజాఞానం, వివేకం అవసర్ం. అవి 
లేకుంటే సదుగురుని సనినుధి లభించినా 
ఎందరెలా దానిని నిష్్ప్రయోజ్నం 
చేస్కుంటారో గమనించాము. ఆ 
విష్యం సాయి ముఖం నుండి 
ప్రత్యక్షంగా వింటూ, దానిని ఆచర్ంచి 
సాయి పొందిన మహ్ననుత సిథితిని 
చూసూ్త్ కూడా ఆయనను అలా ఎవరూ 
సేవించలేక పోవడమే చిత్రం. ”ఎవడు 
నా శిషు్యడనని చెపు్పకోగలిగేది? 
నా గురువును నేను సేవించినట్లు 
సేవించగలిగిత్నే అలా చెపు్పకోవ్లి. 
అట్వంటి వ్డు నాకు ఒక్కడు 
కూడా కనిప్ంచలేదు” అని సాయి 
అనానురు. ఆయన మహిమను అర్వై 
సంవతసురాలపాట్ ప్రత్యక్షంగా చూసూ్త్ 
కూడా ఆయననలా భకు్త్లు సేవించలేక 
పోయార్ంటే ఆయన చర్త్రను 
పారాయణ చేసి అనుభవ్లను వ్ర్ 
మహాసమాధి అనంతర్ం పొందే 
మనమెంత జాగరూకతతో ప్రవర్్త్సే్త్ 
లక్షా్యనిను సాధించగలమో గుర్్త్ంచి 
నడుచుకోవ్లి. అపు్పడే మనము 
గురువును తెలుస్కోగలిగామని అర్థిం. 
తెలుస్కోలేనపు్పడు ఆయన వద్దకు 
చేర్కూడా నిష్్ప్రయోజ్నమౌతుంది. 
మామిడిపూతలా మనమూ 

రాలిపోతాము. గురువును తెలుస్కోని 
జీవితం ప్డకలవేట్ మాత్రమే 
అవుతుంది. ప్డకలేరుకోవడమంటే 
మర్ణానికి మాత్రమే మన దేహానిను 
సంసిద్ధం చేసూ్త్ దానిని తదనంతర్ం 
దహనం చేయడానికి అనిను ఏరా్పటూలు 
చేస్కోవడమననుమాట్”.

అలాగే, ‘దైవమిచి్చంది. పోదు. 
మానవుడిచి్చంది. నిలువదు’ అనను 
సూకి్త్కి పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు ఇలా 
వివర్ణ ఇచా్చరు: 

వివర్ణ: భకు్త్లెవర్కి ఏమిచి్చనా, 
సహాయం చేసినా అది సాటి 
మానవునికి చేసినట్లు తలచరాదు. 
సర్్వరూపాలలోనూ ఎలలుపు్పడూ 
బాబాయే సంచర్స్్త్నానుర్నను గుర్్త్ంపు 
కలిగివుండాలి. వ్ర్కి సమర్్పంచినటేలు 
తలచాలి. లేకుంటే అటి్ట దానంలో, 
సేవలో కొనిను లోపాలేర్్పడతాయి. 
మొదటిది, తానిచి్చనది తనదేననను 
భ్రంతి కలుగుతుంది. బాగా యోచిసే్త్ 
మన దేహమానసాదుల నుండీ, 
ప్రపంచంలోని సర్్వవస్్త్వులూ 
భగవంతునికే చెందుతాయి. 
‘అలాలు మాలిక్’. ఆయనిచి్చనదానిని 
కకృతజ్ఞాతతో కూడిన సేవ్భావంతో 
ఆయనకుగాని, ఆయన ధర్ంచిన 
రూపాలైన ప్రాణులకుగాని 
సమర్్పస్్త్నానుమని గురు్త్ంచుకోవ్లి. 
ఇది గుర్్త్ంచినపుడు మనలను 
సహాయం అర్థించిన వ్ర్పట్లు 
నూ్యనతాభావం కలుగదు. 
చులకనైన భావంతో సమర్్పంచేది 
పుణా్యనిను హర్స్్త్ంది. ఆ కార్ణంగా 
సమర్్పంచకపోవడం మర్ంత దోష్ం. 
సరైన భావంతో సమర్్పంచినదే 
సాతి్వకమైన దానం. ఈ విష్యానిను 
తెల్పడానికే భగవద్గుతలో శ్రీకకృషుణిడు 

దానానెనులలుపు్పడూ “తతసుత్ 
బ్రహ్మర్్పణమస్్త్” అనను భావంతో 
చేయమనానురు. అలా చేసే్త్ అటి్ట దానం 
వలన పుణ్యము, దాని ఫలితమైన 
ఉత్త్మలోకాలు, సిర్సంపదలతో 
కూడిన పునర్జున్మ రూపాలలో కర్్మ 
ఫలితమూ మనలను బంధించక 
చిత్త్శుది్ధని, వివేక వైరాగా్యలనూ  
సిది్ధంపజేసి, మనకు శాశ్వత 
దుఃఖనివకృతి్త్ కలిగేలాగా చేస్్త్ంది. 
అంత్కాదు, కర్్త్కృత్వ భావంతో ఆపు్త్లైన 
సాటిజీవులకు మనదైన వస్్త్వును 
దానం చేస్్త్నానుమనను భావంతో 
సమర్్పంచినా, సహకర్ంచినా 
అది ఋణానుబంధమై మనలను 
జ్న్మచక్రంలోకి లాగుతుంది. అటి్ట 
సహకారానిను పొందినవ్డి పాత్రతను 
బటి్ట ఫలితం మనకూ సంక్రమిస్్త్ంది. 
సాతి్వకమైన దానం మాత్రం 
భగవదనుగ్రహానిను ప్రసాదిస్్త్ంది. అటి్ట 
ఫలితం శాశ్వతం.

అంత్కాక సాయిచేసిన లీలల 
మాట్న వునను ఆయన ప్రబోధ్నిను 
కూడా పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు చక్కగా 
వివర్ంచారు. ఆయన ఇలా అంటారు 
:- “భకు్త్లకు లౌకికమైన సహకారానిను 
అందించడం మాత్రమే సాయి లీలల 
లక్ష్యం కాదని గుర్్త్ంచాలి. వ్ర్ లీలలను 
సూథిలంగా మాత్రమే గుర్్త్ంచి, చదివి 
పులకించే భకు్త్లు వ్ర్ చర్త్రము 
పారాయణ చేయనివ్ర్ క్రందే లెక్క. 
అంతకు మించిన తాముదే్దశించిన 
ప్రయోజ్నానిను సాయియే కొంత 
సూచించారు. కోర్కలీడేరా్చర్నను 
కకృతజ్ఞాత, ప్రేమలవలన మానవుడు 
భకి్త్మార్గుంలోకి తనకు తెలియకనే 
లాగబడతాడు. ఈ విష్యం 
కూడా సంపూర్ణి సత్యం కాదు. తమ 
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లీలలదా్వరా సాయి బోధించదలచిన 
ఆధ్్యతి్మక ర్హసా్యలకు అంతులేదు.

ఒక పేద బ్రాహ్మణునికి 
సాయి కాగితంలో చుటి్ట ఇచి్చన 
మాంసం అతడికి పూర్్వపుణ్యం 
చేత సంక్రమించిన గురుకకృప, 
సాయికకృప. అది మహాప్రసాదమే 
ఆయినా చూడడానికి సాయి ముసిలుమ్ 
లాగ కనిప్ంచినట్లు అది అతనికి 
మాంసంలా కనిప్ంచింది. సాయి 
విధించిన సబూరీని, నిష్్ఠను వహించి 
దానిని విశా్వసంతో ఇంటికి తీస్కుని 
పోకుండా; మధ్యలోనే తెర్చి చూసి, 
ఏవగించుకుని పారేసిన తరా్వత 
అది బంగార్మని తెలిసింది ఆ 
బ్రాహ్మణుడికి! బంగార్ం చేతికొచి్చనా 
నిరుపేదగానే ఇలులు చేర్న ఆ 
దుర్దకృష్్టవంతుడి లాగా మనం కూడా 
సాయి, సాయి బోధలవంటి వెలలేని 
పెనినుధి లభించినా శ్రదా్ధభకు్త్లు 
కరువై నిరా్భగు్యలుగానే ఇక్కడ నుండి 
నిష్్క్రమించడం ఎంత సమంజ్సం?

సర్్వజుఞాడైన సాయి తమకు 
నివేదించకుండా గారే్డ ఏమి తినడని, 
పండిట్ అలా అర్్పంచకుండా 
తింటాడని అనానురు. సదుగురువెపు్పడూ 
అదకృశ్యంగా భకు్త్ని వెంట్ వుంటారు. 
అది అతడు గురు్త్ంచుకోకపోవడం 
అతని దుర్దకృష్్టం.

శిర్డీలో వ్ర్ం రోజులు 
వుందామని వచి్చన కాకామహాజ్నిని 
వెంట్నే తిర్గి వెళళెమని చెప్పడం 
లోనూ, వెంట్నే వెళళెదలచిన ధూమల్ 
ను నిలిప్వేయడంలోనూ సాయి 
యొక్క బోధనాదక్షత తెలుస్్త్ంది. 
ఇష్్టయిష్్టలు అపార్శ్రేయస్సును 
ప్రసాదించే భగవత్కకృపను కూడ 
మనకు చెందనివ్వని ప్రబలశత్రువులు, 

ఇంటిదొంగలు. వ్టిని వీడనిదే 
గురుకకృప లభ్యం కాదు. వివేక 
వైరాగా్యలు, నిష్్ఠ-ఓర్ములు కుదర్వు. 
కకృషుణిడు చెప్్పన హితానిను విననివ్వక 
కర్ణి, దురో్యధనాదులు ఆత్మనాశనం 
గావించుకునేలా చేసినవవే. 
పూర్్వపుణ్యమున సదుగురువు లభించినా 
మామిడిపూతలా అకాలంలో 
రాలిపోయేలా చేసేవవే. అందుకే 
వ్టిని నిగ్రహించాలని భగవద్గుత 
చెబుతుంది. ఆ రెండిటిని వీడనిదే 
సాధన లేదు. దుఃఖమే గతి. అలాగే శ్రీ 
సాయి అపు్పడపు్పడూ చెప్్పన చిత్రమైన 
కథలకు ఆధ్్యతి్మక వివర్ణను పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఇలా ఇచా్చరు. 

సాయి చెప్్పన కథ :
“ఒకడికొక అందమైన 

గుఱ్్ఱముండేది. వ్డెంత శ్రమించినా 
అది జ్ంట్ గుఱ్్ఱంతో కలిసి 
పనిచేయలేదు. దానిని ఎనిను దేశాలు 
తిప్్పనా ప్రయోజ్నం లేకపోయింది. 
ఎంత శిక్షణనిచి్చనా అది ల్ంగలేదు. 
చివర్కొక పండితుడు దానినెక్కడ 
నుంచి తెచా్చరో అక్కడికే 
తీస్కుపొమ్మని సూచించాడు. అలా 
చేయగానే ఆ గుఱ్్ఱం సక్రమంగా పని 
చేయనార్ంభించింది.”

ఈ కథకు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ఇచి్చన వివర్ణ ఇలా వుంది :

అందమైన గుఱ్్ఱమంటే 
వ్సనలతో మదించిన మనస్సు. జ్ంట్ 
గుఱ్్ఱమంటే మంత్రమని చెప్పవచు్చ. 
యోగపర్భాష్లో ప్రాణచలనమని 
చెప్పవచు్చ. దానితో కలిసి మొదటి 
గుఱ్్ఱం పనిచేయక పోవడమంటే 
నిర్ంతర్ మంత్రజ్పంలో లయించక 
పర్పర్విధ్ల పరుగులు 
పెట్్టడమననుమాట్. లేక యోగ 

పర్భాష్లో శా్వసక్రయతో ఐక్యత 
చెందకపోవడమని చెపా్పలి. 
ఎనిను సాధనామారాగులూ దానికి 
ఉపకర్ంచలేదు. ఒక పండితుడు 
- అంటే భగవద్గుతలో చెప్్పనట్లు 
జాఞాని - చేసిన సూచనకర్థిం 
మనస్సును దాని పుట్్టక సాథినం 
మీద కేంద్రీకర్ంచమని. మనససునేది 
ఏది? అదెక్కడ ఉదయిస్్త్ంది? అని 
పర్శీలించడమననుమాట్. అలాచేసే్త్ 
మనస్సు లయిస్్త్ందని భగవ్న్ 
ర్మణమహర్షి కూడా చెపా్పరు. అటి్ట 
సాధనలో సిథిర్పడడమే గుఱ్్ఱం ల్ంగి 
పనిచేయడమంటే. మనస్సు ల్ంగిత్ 
ప్రాణము కూడా ల్ంగుతుంది. 
కార్ణం ఆ రెంటికీ మూలమొక్కటే. 
అంటే ఉత్త్మాధికార్కి మనస్సు 
స్వసథిముకావడం వలన ప్రాణచలనం 
దానికై అదే ప్రాణాయామాదులవసర్ం 
లేకనే కేవల కుంభకానిను పొందుతుంది. 
వ్టి యజ్మాని పని నెర్వేరుతుంది.

20-1-1913న సాయి ఒక కథ 
చెపా్పరు - “నాకొక మంచి బావి 
వుండేది. అందులో నీరు ఆకాశం 
వలె స్వచ్చమైన నీలిమిర్ంగుగాను, 
తరుగులేనిదిగాను వుండేది. నాలుగు 
మోటాలతో తోడినా అందులోని 
నీరు అయిపోలేదు. ఆ నీటితో 
పండిన పండులు ఎంతో అందంగాను, 
రుచిగానూ  వుండేవి.”

దానికి పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ఇచి్చన వివర్ణ ఇలా వుంది - బావి 
హకృదయం, నీలివర్ణివు నీరు ధ్్యనంలో 
అనుభవమయే్య చిదాకాశం. నాలుగు 
మోటాలు చతుర్్వధ పురుష్రాథిలు 
- ధర్్మ, అర్థి, కామ, మోక్షాలు. అంటే 
పురుష్రాథిలనీను ఎనిను నెర్వేరు్చకునాను 
వ్టికంటే గూడ అధికమైన ఫలితానిను 
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అటి్ట ఆత్మనిష్్ఠ యిచి్చనదననుమాట్. అటి్ట 
చెదర్ని ఆత్మనిష్్ఠతో ఆయన ధర్్మ, అర్థి, 
కామాలనుగూడ నిర్్వర్్త్ంచారు. వ్టి 
ఫలితం సామాన్యమైన పండలుకంటే 
- అంటే సామాను్యలు నెర్వేరు్చకొనే 
ధరా్మర్థికామమోక్షాలకంటే - 
విలక్షణంగా ఉనానుయిట్! మోక్షమనను 
మోటాతో నీరు చేదడమంటే ఏమిటి? 
జాఞానము లేక మోక్షమననుది ఒక 
అంత్యములేని సిథితియని గుర్్త్ంచాలి. 
ఆ నీటితో పండిన మోక్షఫలం గూడా 
విశేష్ంగా వుండినదని భావం. తన 
ముకి్త్ కొర్కు చేసిన సాధన ఫలితం 
కంటే సర్్వజీవుల దుఃఖ నివ్ర్ణ 
కోసం చేసిన సాధన ఫలితం గొప్పదని 
బుదు్ధడు చెప్్పనది గమనార్్హం. 
అయిత్ అటి్టది ఆత్మనిష్్ఠను వీడకుండా 
ధరా్మర్థికామాలను నెర్వేర్్చగల వ్డికే 
సాధ్యమవుతుంది.

అలాగే శ్రీ సాయినాథుని 
చిరునవు్వ గూర్్చ కూడా ఆయన 
వివర్ంచారు. శ్రీ సాయియొక్క 
ప్రతిచర్్య, మాట్ గూర్్చ నిర్ంతర్ం 
చింతన చేసిన ఒకొ్కక్క అదు్భత 
సత్యం స్ఫుర్స్్త్ంటే పులకించడంలో 
మన అంతఃకర్ణ వెయి్య సూరు్యల 
కాంతితో వెలుగుతుంది. అలా చింతన 
కొనసాగిస్్త్ంటే క్రమంగా ప్రతిక్షణము 
ఆయనలో నిత్యనూతనుమైన 
అంశాలను గమనిసూ్త్ పార్వశ్యంలో 
లీనమైపోతాము. వ్ర్ మాట్లను 
ప్రతిసారీ కొత్త్గా వింటాము. అలా 
అంతకంతకూ ఆయన యొక్క 
విశిష్్టతలోని కొత్త్ అంశాలను 
గమనిసా్త్ము. ఆయన గూర్్చన మన 
అవగాహన కూడా ప్రాకకృతికమైన 
మన దేహంలాగానే అనుక్షణమూ 
వకృది్ధచెందుతుంది. అంతమేర్కు 

ఆయనపట్లు మన ధ్్యనం వకృది్ధ 
చెందుతుంది. అలా చూడట్ం 
నేరు్చకోమని వ్ర్ చూపు, అలా 
వినడం నేరు్చకోమని వ్ర్ మౌనము, 
అలా నిర్ంతర్ం సదుగురుధ్్యనంలో 
పర్వశించమని వ్ర్ చిరునవు్వ, చూపు 
మనలను ప్రబోధిస్్త్నానుయి. ఆయన 
ప్రతిరూపాలుగా మనం మారేదాకా 
యీ ధ్్యనము, పార్వశ్యము, చింతన 
సాగవలసినదే. అదే వ్ర్ గురువువద్ద 
నేర్్చనది. మనకు వ్రు నేరే్పద్ కూడా! 
ఇదే వ్రు సూచించిన, ఆచర్ంచిన 
ధ్్యనమార్గుం.

ఈ విధంగా పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు బాబా చెప్్పన వ్కా్యల 
గూర్్చన, లీలల గూర్్చన, బోధల 
గూర్్చన వివర్ణలను ఎనినుంటినో 
‘శ్రీ సాయినాథ ప్రబోధ్మకృతము’ 
అనే గ్రంథంలో పొందుపర్చారు. 
మచు్చకు కొనినుంటిని మాత్రమే పైన 
చెపు్పకునానుము.

పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు చెప్పడమే 
కాదు, తాము నిర్ంతర్మూ సాయి 
చింతన కొనసాగించి ప్రతిక్షణమూ 
ఆయనలో నిత్యనూతనమైన 
అంశాలను గమనిసూ్త్ పార్వశ్యంలో 
లీనమైపోయేవ్రు. అలా నిర్ంతర్ 
సదుగురు ధ్్యనంలో పర్వశించి 
పోయేవ్రు. “గురుతమము, 
శకి్త్యుతమూ అయిన సూర్్యగోళము 
యొక్క ఆకర్షిణ పర్ధిలో ప్రవేశించిన 
అంతర్క్షనౌక ఆ సూరు్యనిలో, దాని 
వెలుగులో, అగినులో కర్గిపోయినట్లు 
సచి్చషు్యడు కూడ గురువుతో 
అనన్యత పొందుతాడు” అని పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు చెప్్పనట్లు ఆయన 
కూడా స్వయంగా తమ గురువైన 
శ్రీ సాయినాథునితో అనన్యసిథితిని 

పొందారు. శ్రీ సాయినాథుడు తాము, 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు వేరుగాదని 
అనుభవ్లిచా్చరు కూడా.

ఉదాహర్ణకు, అనంతపురానికి 
చెందిన కె.నారాయణమూర్్త్ వ్ర్ 
మిత్రుల్కర్కి పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ప్రత్యక్ష దర్్శినమనుగ్రహించిన 
విష్యం వినినప్పటి నుండి ‘తాను 
10 సం॥లుగా పారాయణ చేస్్త్నాను 
తనకు ఆయన దర్్శినభాగ్యం 
కలుగలేదే’ అని బాధపడుతుండేవ్రు. 
ఒకరోజు ఆయనకు స్వపనుంలో 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు దర్్శినమిచా్చరు. 
ఆయన తెలలుని పంచె, బనీను 
వేస్కుని నారాయణమూర్్త్గార్ 
ఇంటి ముందునుంచి వెళ్్త్ంటే 
ఆయన మాస్టరుగార్ని తమ ఇంటికి 
ర్మ్మని ఆహా్వనించారు. ఆయన 
వచి్చ మౌనంగా పదా్మసనంలో 
కూరు్చనానురు. మూర్్త్గారు 
పాదనమసా్కర్ం చేస్కోగానే 
ఆయన ఏమి మాటాలుడకుండానే 
వెళ్ళెపోయారు. ఆయన వెళ్ళెన వెంట్నే 
శ్రీ సాయిబాబా తెలలుని దుస్్త్లు ధర్ంచి 
వచి్చ కూరు్చనానురు. బాబా పాదాలకు 
మూర్్త్గారు నమస్కర్ంచుకుని 
బాబాతో, “ఇపు్పడు వచా్చరేమిటి 
బాబా? కొది్దక్షణాలముందు 
వచి్చవుంటే మీ శిషు్యణ్ణి చూప్ంచి 
వుండేవ్డిని కదా!” అనానురు. వెంట్నే 
బాబా అతనివైపు స్ర్యస్ గా చూసి, 
“వ్డిని నీవు నాకు చూప్ంచడమా? 
వ్డే నేను - నేనే వ్డు!” అంటూ 
అదకృశ్యమయా్యరు. అంటే సాక్షాతూ్త్ 
సదుగురు శ్రీ సాయిబాబాయే పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ని బాబాయే స్వయంగా 
స్పష్్టపర్చార్ననుమాట్!

శ్రీ సాయిబాబావలెనే పూజ్్యశ్రీ 
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మాస్టరుగారు కూడా భకు్త్లకు 
ఎనోను అనుభవ్లను ప్రసాదించారు 
మచు్చకు కొనినుంటిని ఇక్కడ 
ప్రసా్త్వించుకుందాము.

ఒక సాయి భకు్త్రాలు భర్దా్వజ్ 
మాస్టరుగార్ పేరు వినడమేగాని 
చాలాకాలం వర్కూ కనీసం వ్ర్ 
ఛాయాచిత్రమైనా (ఫోట్) చూడలేదు. 
ఒకసార్ ఆమెకు బెంగుళ్రు 
తా్యగరాజ్నగర్ లోని సాయి ఆధ్్యతి్మక 
కేంద్రంలోని సాయినాథుని విగ్రహంలో 
పూజ్్యం మాస్టరుగారు సశరీరులుగా 
దర్్శినమిచా్చరు. అలా దర్్శినమిచి్చన 
వ్రెవ్వరో ఆమెకు  తెలియలేదు. 
తరా్వత కొనానుళళెకు శ్రీభర్దా్వజ్ 
మాస్టరుగార్ ఫొట్ చూడడం 
సంభవించింది. తామెవరో ఆమెకు 
తెలియక మునుపే ఆ విధంగా 
దర్్శినమిచి్చ అనుగ్రహించినందుకు 
ఆమెకు ఎంతో ఆనందము, 
ఆశ్చర్్యము, భకి్త్ కలిగాయి.

పెదపవని వ్స్త్వు్యలైన జి.వి. 
ర్ంగారావుగారు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ 
దర్్శినానికి ఒంగోలు వస్్త్ండేవ్రు 
ఒకసార్ పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ని 
దర్్శించినపుడు ర్ంగారావుగారు 
తనకు ఏకముఖి రుద్రాక్ష కావ్లని 
కోర్కగా వుననుదని ఆయనతో చెపా్పరు. 
అపు్పడు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ఆయనతో, “మనకు అవనీను ఎందుకు 
లేవయా్య! సాయినాథుని సేవిస్్త్ంటే 
చాలు కదా!” అనానురు.

ఆ తరా్వత ర్ంగారావుగారు 
ఒకసార్ తిరుపతి వెళ్ళెరు. జ్నం ర్ద్్ద 
ఎకు్కవగా వుండడంతో ఆయనకు 
ఆ రోజు సా్వమి దర్్శినమౌతుందో 
లేదోననే అనుమానం కలిగింది. 
ఏమైనాసరే దర్్శినం చేస్కోకుండా 

భోజ్నం చేయకూడదని 
నిర్ణియించుకుని టి.బి. గారె్డనుకు వెళ్ళె 
ప్రార్థిసూ్త్ కూరు్చనానురాయన.

అక్కడ ఆయనకు 
తెలియకుండానే నిద్రపటి్టంది. 
స్మారు రెండు గంట్ల ప్రాంతంలో 
మధ్్యహనుం వేళ పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఆయనను నిద్ర లేప్, 
“ఏమిటి ర్ంగయా్య ఇక్కడ వునానువు?” 
అని అడిగారు. ర్ంగారావుగారు 
మాస్టరుగార్కి తన విష్యం 
వివర్ంచారు. పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
ఆయన చేతిలో ఒక కాగితం పొట్లుం 
పెటి్ట ఆయనను వెంట్ తీస్కుని 
నేరుగా వెయి్యకాళళె మంట్పం దాటి 
మహా గోపుర్ం దాకా తీస్కెళ్ళెరు. 
వి.ఐ.పీ.లు ఎవరో స్్పష్ల్ దర్్శినానికి 
వెళ్తూవుంటే ర్ంగారావుగార్ని 
వ్ర్తో కలిప్ ఆయన వెళ్ళెపోయారు. 
చిత్రంగా ర్ంగారావుగార్ని ఎవరూ 
ఆపలేదు. ఎంతో ఆనందంగా 
సా్వమి దర్్శినం చేస్కుని బయట్కు 
వచే్చసర్కి పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
కనిప్ంచలేదు. ర్ంగారావుగారు ఆ 
ప్రాంతమంతా వెతికారు. కానీ పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ జాడ లేదు. తరువ్త 
ర్ంగారావుగారు తన లాలీ్చ జేబులో 
పెట్్టకునను పొట్లుం విప్్ప చూసే్త్ 
అందులో రుద్రాక్షవుననుది! చిత్రంగా 
అది ఏకముఖి రుద్రాక్ష మాత్రమే గాక 
అందులో గంగపాయ, త్రిశూలము. 
శివలింగము, నాగేంద్రుడు. ఓంకార్ము 
కూడా వునానుయి. ఆ తరా్వత పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ర్ంగారావుగార్కి 
దర్్శినమిచి్చన రోజున ఒంగోలులోనే 
వునానుర్ని తెలిసింది.

రామిరెడి్డ గోపాలరెడి్డగార్ 
పాపకు 8 సం॥లు వచి్చనా నడక, 

మాట్ రాలేదు. ఒకసార్ వ్ర్ 
మేనలులుడైన ప్. విజ్యకుమార్ 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ని సతసుంగానికి 
వ్ర్ంటికి తీస్కుని వచా్చడు. 
సతసుంగం అయిన తరువ్త పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్కి పాయసానిను నివేదనగా 
ఒక కపు్పలో సమర్్పంచుకునానురు. 
అపు్పడు మాస్టరుగార్ వద్దకు పాకుతూ 
వచి్చన ఆ పాపకు ఆయన తమ చేతిలో 
వునను కపు్పలోని పాయసానిను కొది్దగా 
త్రాగించారు. ఆశ్చర్్యంగా మరునాటి 
ఉదయమే ఆ పాప శరీర్ంలో కదలిక 
వచి్చ త్వర్లోనే నడువనార్ంభించింది. 
ఇంతటి అదు్భతలీలను అవలీలగా 
చేసిన మాస్టరుగార్ సామరాథి్యనికి, 
అనుగ్రహానికి వ్రెంతో 
ఆశ్చర్్యపోయారు. ఆ కుట్ంబ 
సభు్యలందరూ నేటికీ మాస్టరుగార్ని 
సేవిసూ్త్నే వునానురు.

అంజ్నేయసా్వమి భకు్త్డొకడు 
తన మిత్రుని బలవంతం మీద పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ని దర్్శించాడు. అతనికి 
గురువుల మీద ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు. 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ని చూడగానే 
అతనికి ఆయనపట్లు ఏమీ ఉననుత 
భావం కలుగలేదు. ఇంతలో అతని 
మిత్రుడు బయట్కు వెళ్ళెడు. అపు్పడు 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు అతనితో “ఈ 
రోజు నీవు రాజ్మండ్రి వెళ్తునానువు 
కదా? శ్రీ సాయిలీలామకృతము. చదువు. 
నీకు శ్రీ సాయిబాబా స్వపనుదర్్శినం 
ఇసా్త్రు. సదుగురు అనుగ్రహం వలననే 
ఇష్్టదేవతోపాసన సఫలమవుతుంది” 
అంటూ ‘శ్రీ సాయి లీలామకృతం’ 
ఇచా్చరు. ఈ మాట్లకు అతనెంతో 
ఆశ్చర్్యపోయాడు. ‘తాను గాని, తన 
మిత్రుడు గాని తాను రాజ్మండ్రి 
వెళ్తునను సంగతి మాస్టరుగార్కి 
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చెప్పలేదు. మర్ ఆయనకు ఎలా 
తెలిసింది? అని ఆశ్చర్్యం కలిగింది 
అతనికి. తరువ్త పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ 
దగగుర్ తీస్కునను శ్రీ సాయి లీలామకృతం’ 
గ్రంథానిను అతడు రైలులోనే చదివ్డు. 
ఆ రోజు రాత్రే శ్రీ సాయి అతనికి స్వపను 
దర్్శినమిచి్చ అతని చేయిపట్్టకుని 
తమతో ఎక్కడికో తీస్కెళ్తునానురు. 
అది ఉదయం. అందుకని ఆయన 
నీడ పొడుగాగువుంది. ఇతడు శ్రీ 
సాయిబాబా చేయివదిలి ఆయనకంటే 
ముందుకు నడుసూ్త్ ఆయనను 
దాటిపోతుండగా శ్రీ సాయి పరుగున 
అతనివద్దకు వచి్చ అతనితో,  “గురువు 
నీడను దాట్కూడదు!” అంటూ 
అతనిని ముందుకు వెళళెకుండా 
వ్ర్ంచారు. ఇంతలో అతని స్వపనుం 
ముగిసింది. తరువ్త కొంతకాలానికి 
అతడు మర్ల పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ 
దర్్శినానికి వచా్చడు. అపు్పడు ఆయన 
మాట్ల సందర్్భంలో, “గురువు నీడను 
స్వపనుంలో కూడా దాట్కూడదు. చాలా 
తపు్ప. ఒకవేళ మనం అట్వంటి 
ప్రయతనుం చేయబోయినా శ్రీ 
సాయినాథుడు చేయిపటి్ట ఆపుతారు” 
అనానురు. ఆయన సర్్వజ్ఞాతా్వనికి 
అతడెంతో ఆశ్చర్్యపోయాడు. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఎంతటి పుణ్యపురుషులో 
అతనికి స్పష్్టంగా అవగతమైంది.

పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు చేసిన 
లీలలు అనీను ఇనీను కావు. ఇందులో 
మరొక ప్రత్్యకత ఏమిట్ంటే తమ 
గురువైన సాయినాథుడు, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు కలసి కొనిను లీలలను 
చేయడం. ఇది చాలా అరుదైన 
విష్యం.

1963వ సం॥లో జ్ర్గిన 
ఆ అదు్భత పవిత్ర సంఘట్నను 

గురు్త్పెట్్టకుని ప్రతి సంవతసుర్ము 
ఫిబ్రవర్ 8,9 త్ద్లలో లక్షలాది 
సాయిమాస్టర్ భకు్త్లు ఎంతో 
భకి్త్శ్రద్ధలతో వైభవంగా ఆధ్్యతి్మక 
కార్్యక్రమాలను జ్రుపుకుంట్నానురు. 
ఈనాడు కోటాలుది జ్నం శిర్డీలోని 
సాయినాథుని దర్్శినం కోసం 
పరుగులు తీస్్త్నానురు. సాక్షాతూ్త్ 
సాయినాథుని ప్రియపుత్రుడైన పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ ప్రభంజ్నం కూడా అలాగే 
కొనసాగుతుననుది.

1963లో ఆ రోజున ఆ సంఘట్నే 
జ్ర్గివుండకపోత్ నేడు మనం ఇలా 
ఆయనను స్మర్ంచుకునేవ్ర్ము 
కాదేమో! ఈనాడు మనం ఇంతటి 
స్ఖశాంతులతో ఉండడానికి 
కార్ణభూతులైన శ్రీ సాయి మాస్టర్ 
ని ప్రసాదించిన సమర్థి సదుగురువులైన 
శ్రీ సాయినాథునికి, పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్కి కకృతజ్ఞాతాపూర్్వకమైన 
న మ స్ సు మా ం జ్ లు లు 
సమర్్పంచుకుందాము.

పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు శిర్డీలో 
అడుగు పెటి్టన ఫిబ్రవర్ 8వ త్ద్న, 
ఆతా్మనుభూతిని పొందిన ఫిబ్రవర్ 
9వ త్ద్న ఆయనను రోజ్ంతా 
స్మర్ంచుకునేందుకు మనం 
శాయశకు్త్లా ప్రయతినుదా్దము. 
అపు్పడే మనము ఆ పుణ్యదినాలను 
ఆయన ప్రీతికొర్కు సంపూర్ణింగా 
జ్రుపుకుననుట్లు. ఈ సతసుంకలా్పనిను 
సఫలీకకృతం చేయమని ఆ 
సదుగురుద్వయానిను మనసారా 
ప్రార్థిదా్దము.

రాధాకృష్ణి ఆయీ
09వ పేజీ తరువ్యి

- సశేష్ం

గురువుచేసిన యుకి్త్ జాఞాపకమొచి్చంది. 
అపుడతడు ఆమె ఒడిలో తల పెటి్ట 
కనీనురు కార్్చ ఆమెను బ్రతికించాలనను 
సంకల్పంతో గటి్టగా పంచాక్షర్ 
మంత్రం ఉచ్చర్ంచాడు. కాని ఆ 
మంత్రమెననుడూ పైకి ఉచ్చర్ంచరాదని 
అతని గురువు ఆదేశించింది. 
అంత్గాక 16సంIIలు ఆ మంత్రం 
జ్ప్ంచిన పుణ్యమంతా ఆయీని 
బ్రతికించడానికే ధ్ర్పోస్్త్నానునని 
సంకలి్పంచాడు. వెంట్నే ఆమెకు 
స్పకృహవచి్చ, “నీవు వెళ్ళె నీపని చూచుకో 
ఫో” అననుది. ఆమె బ్రతికినందుకతడు 
సంతోష్ంచాడుగాని, తన గురువు 
ఆజ్ఞా ఉలలుంఘించి ఆ మంత్రం పైకి 
ఉచ్చర్ంచినందుకు పర్తప్ంచాడు. 
తాను శిర్డీకి రావడం గురుద్రోహమని 
భయపడడంతో అతనికి మతిసిథిమితం 
తప్్పంది. అతడికి ఒకొ్కక్కరే దేవతలు 
కని్పంచసాగారు. అపు్పడు ఆయీ, “ఈ 
ప్రదర్్శిన చాలించి, పడుకొని నిద్రపో!” 
అని కసిర్ంది. ఇలా రెండు రోజులు 
గడిచాయి. చివర్కి, నలుగురు గురువుల 
మధ్య అర్థింలేని భయాలతో చికి్కన 
అవసే్త్ మనస్సుకు సంకేతంగా రేగే, ఒకే 
దారానికి నాలుగుపూవులు కటి్ట ఆ చికు్క 
విడద్యమని బాబావద్దకు పంపాడు. 
ఆయన వ్టిని వ్సనచూచి, “వీటిని 
శాలవదే్ద విడద్యాలి” అనానురు.



20  2022

 

శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

వారాతీ లాపము

శ్రీ ప్రకాశానయంద సావామివ్ర్చే విర్చితమైన వ్రా్తలాపమనే యీ గ్యంథము గ్రయంథికభాష్లో వ్రాయబడి 
వుయండటయం వలన తమకు అర్్థయంగావడయం లేదని చాలామయంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వయాక్తపర్చారు. 
అయందుకని పాఠకుల అభ్యార్్థన మేర్కు పూజయా ఆచార్యా శ్రీ ఎక్కిరాల భ్ర్ద్వాజగార్ ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదయం వేదవతిగారు సర్ళమైన భాష్లో ఈ గ్యంథాని్న పాఠకులకు అయందజేసు్తన్్నరు   - ఎడిటర్.

శ్లా॥  అభ్యయం సత్త్వసయంశుది్ధిిః 
        జ్ఞానయోగ వయావస్్థతిిః l    
        ద్నయం దమశ్చ యజఞాశ్చ 
        సావాధాయాయస్తప ఆర్్జవమ్ ॥
భావం :- అభయము, అంతఃకర్ణ పర్శుద్ధంగా 
వుండడము (అంతఃకర్ణ పార్శుద్ధ్యము) జాఞానం పట్లు, 
యోగం పట్లు నిలకడగా వుండడము, దానము, దమము, 
యజ్ఞాము, సా్వధ్్యయము, తపము, సార్ల్యము.

1) అభయమ్ :- భారా్యప్లలులను విడిచి ఒంట్ర్గా 
అర్ణ్యంలోకి వెళ్ళె యోగాభా్యసానికి కూరు్చననుపు్పడు ‘నా 
భారా్యబిడ్డల గతి ఏమౌతుంది? అనే భావము, భయము. 
భగవద్గుతలోనే భగవంతుడు, “యోగక్షేమం వహామ్యహం” 
అని చెపా్పడు. యోగక్షేమాలను ఆయన భర్సా్త్డు. 
అంత్కాకుండా ప్రపంచంలో మానావమానాలు, నింద, 
ధనము మొ॥నవి నశిసా్త్యేమోననే భావము, గౌర్వ్నికి 
భంగము కలుగుతుందేమోననే భయము మొ॥న 
భయాలెనోను  వుంటాయి. ఈ విష్యంలో భర్్త్కృహర్ ఇలా 
చెపా్పడు.

శ్లా॥ భోగే రోగభ్యయం కులే చ్యాతిభ్యయం విత్్త నృపాలాద్భయయం
   మౌనే దైనయాభ్యయం బలే ర్పుభ్యయం రూపే జరాయా   
           భ్యమ్ l
   శాస్త్రే వ్దభ్యయం గుణే ఖలభ్యయం కాయే కృతాన్్తద్భయయం  
   సర్వాయం వసు్త భ్యానివాతయం భువి నృణాయం    
              వైరాగయామేవ్ఽభ్యమ్ ll
భావం: భోగంలో రోగం కలుగుతుందనే భయము, 
కులంలో గౌర్వము పోతుందేమోననే భయము, 
ధనంలో రాజులు తీస్కుంటారేమోననే భయము, 
మౌనంగా  వుంటే ద్నుడనని అనుకుంటారేమోననే 
భయము, బలముంటే శత్రువులవలన భయము, 
రూపము వకృదా్ధప్యము వలన పోతుందేమోననే భయము, 
శాస్తజాఞానము వ్దానికి నిలబడదేమోననే భయము, 
గుణవంతుడికి దురా్మరుగులనుండి భయము, శరీరానికి 
యముడినుండి భయము - ఇలా ప్రపంచంలోని అనిను 
వస్్త్వుల విష్యంలోనూ మానవుడు భయపడక తప్పదు. 
వైరాగ్యము మాత్రమే భయర్హితమైనది. కాబటి్ట వైరాగ్యము 
చేత ముకి్త్ని పొందదలచిన వ్రు భయపడకూడదు.

(గత సంచ్క తరువాయి)

తొమి్మదవ ప్రసయంగము

- సశేష్ం
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మిగతా 29వ పేజీలో

మాతృదేవి స్మృతులు

పూ జ్్య గురుపతిను  శ్రీ అలివేలు 
మంగమ్మతలిలు   లీలావైభవ్నిను 

హైదరాబాదులోని నాగోలుకి 
చెందిన శ్రీ తుర్గా వెంకటేశ్వర్ రావు 
(టి. వీ. రావు)  గారు ఈవిధంగా 
తెలియచేస్్త్నానురు---

అది 2013 వ సంవతసుర్ం. 
పూజ్్యశ్రీ భర్దా్వజ్ మహారాజ్  
జ్న్మదిన వజ్రోతసువ వేడుకలను అనిను 
ప్రాంతాల సతసుంగసభు్యలతో కలిసి 
నాగోలులో అంగర్ంగవైభవంగా 
జ్రుపుకుంట్నానుము. నాకు 
ఆహార్విభాగసేవ ప్రసాదించారు.  
ఆరోజు ఉదయం ఈ వేడుకలలో 
పాల్గునడానికి వచి్చనవ్ర్ందరూ 
ఉపాహార్ (టిఫిన్) ప్రసాదం తీస్కుని  
సతసుంగానికి వెళ్ళెరు.  పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగారు వచి్చ సతసుంగానిను 
ప్రార్ంభించారు. ఆ సమయంలో నాకు 
ఒక ఫోన్ వచి్చంది. వేరే ప్రాంతంనుంచి 
బస్సులో సతసుంగసభు్యలు వస్్త్నానురు. 
బస్సు చెడిపోవడంవలలు వ్ర్కి 
ఆలస్యమయి్యందట్. వ్ర్ందర్కీ 
అలా్పహార్ం ఏరా్పట్లు చేయవలసి 
ఉననుది. సరేనని చెపా్పను. కాసేపటికి 
వ్ళళెందరూ వచి్చ టిఫిన్ ప్రసాదం 
తీస్కుని సతసుంగానికి వెళ్లురు. ఈలోగా 
మరొక ఫోన్ వచి్చంది. ఇంకొక బస్సు 

కూడా వసో్త్ందట్, వ్ర్ందర్కీ కూడా 
అలా్పహార్ం ఏరా్పట్ చేయమని! 
అపు్పడు మాత్రం నాకు ఏమిచేయాలో 
తోచలేదు. ఎందుకంటే, ఆరోజు 
మేము చేయించిన రెండుర్కాల 
పదారా్ధలు అయిపోయాయి. మళీళె 
వంట్ చేయడానికి అక్కడ ఎవరూ 
లేరు. హ్ట్ల్ నించి తెప్్పంచడానికి 
సమయం మించిపోయింది కనుక  
టిఫిన్ దొర్కే అవకాశం లేదు. పైగా 
అంత వ్యవధి కూడా లేదు. దాదాపు 
బస్సు నాగోలులోకి ప్రవేశించింది. 
అందరూ ఆ రోజు జ్ర్గే వేడుకలలో 
నిమగనుమై వునానురు.

నాకు దికు్క తోచలేదు. దాదాపు 
50 మందికి ఆహార్ం అందించాలి. 
‘ఇపు్పడేమి చేయాలి?’ అనుకుంటూ  
సతసుంగం కోసం ఏరా్పట్ చేసిన 
గుడార్ం వైపు చూశాను. పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగారు వేదికపై ఆస్నులై 
సతసుంగసభు్యలని ఉదే్దశించి 
అనుగ్రహభాష్ణం చేస్్త్నానురు. నేనునను 
ప్రదేశంనుంచి పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు నాకు 
కనిప్స్్త్నానురు. వెంట్నే, అక్కడినుంచే 
రెండుచేతులు జ్డించి  మనసూఫుర్్త్గా 
నమసా్కర్ం చేస్కుని, ‘అమా్మ! ఈ 
సమస్య నించి మీరే గట్్టకి్కంచాలి!’ 
అని ప్రార్థించాను. కొనినునిముష్లకే 

ఒక ఆవిడ ఒక పెద్ద హాట్ పా్యక్ లో 
వేడివేడి ట్మాటా బాత్ తీస్కొచి్చ 
నా చేతిలోపెటి్ట వెళ్లుపోయారు!! నేను 
ఆవిడని అంతకుముందు ఎపు్పడూ 
చూడలేదు. నాకు నోట్మాట్ 
రాలేదు.  ఆలోచించే సమయం 
కూడా లేకుండా ఆ బస్సులో వచి్చన 
సతసుంగసభు్యలందరూ అలా్పహార్ం 
చేయటానికి వచా్చరు. వ్ర్ందర్కీ 
తకృప్్త్గా వడి్డంచాక అపు్పడు తీర్కగా 
జ్ర్గిన సంఘట్న తలచుకుంటే ఒళ్ళె 
పులకర్ంచింది! ఆనందభాష్్పలు 
పెలులుబికాయి! ‘అన్యథా శర్ణం 
నాసి్త్!’ అనుకోగానే తకృటిలో పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగారు ఆపదాబుంధవియై 
ఆదుకునానురు. అనునిత్యం మనమధ్్య, 
మనతోనే వుంట్నను పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు 
నేను కనీవినీ ఎర్గని లీలను చేసి, 
ననును ఆశ్చరా్యనందాలకి గుర్చేశారు. 
అట్వంటి  పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్కి 
హకృదయపూర్్వక పాదాభివందనాలు!

ప్రతినెలా పౌర్ణిమికి  శ్రీ సాయి 
మంగ భర్దా్వజ్ సేవ్సంసాథిన్ 
తర్పున గాణాగుపూరులో జ్ర్గే 
దత్త్భిక్ష సేవకు హైదరాబాదునుంచి 
కొంతమంది సతసుంగసభు్యలము 
వెళ్్త్వుంటాము. ఎప్పటిలాగే 

శ్రీ టి. వి. రావు
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శ్రీ సూర్్యప్రకాష్

మార్్గ దరిశి

(విద్యానగర్ కాలేజీలో లెక్్చర్ర్ గా పనిచేస్న వీరు "ఎయంతో మేధాసయంపను్నలైన 
మాస్టరుగార్తో న్ పూర్వాజన్మ పుణ్యా ఫలితయంగా కలిగిన ఎన్్న సయంవత్సరాల 
సాయంగతయాయంలో న్ జీవితయం పునీతమయియందన్న ఆనయంద్ని్న, న్ అదృష్్టని్న 
ఏమని వర్ణియంచగలను?" అయంటూ వ్ర్తో గల అనుబయంధాని్న గురు 

బయంధువులతో పయంచ్కున్్నరు.)

అమ్మగార్ని కాను్పకు 
గూడూరు తీస్్కళ్ళెలిసు 

వచి్చంది. అమ్మగార్ని తీస్కొని 
మాసా్టర్ గారు, నేను గూడూరులోని 
స్శీలమ్మ డాక్టర్ గార్ దగగుర్కెళ్ళెం, 
విజ్య్ కుమార్ కూడా వునానుడక్కడ. 
మేమంతా బయట్ కూరు్చని ఏదో 
మాటాలుడుకుంట్నానుం. “మిమ్మలిను 
ఒకట్డగాలని వుంది సార్” అని “మీ 
జ్న్మ ర్హస్యం ఏమిట్ండీ?” అని 
అడిగాను. అపు్పడు  “ఈ జ్న్మగాక, 
నాకింకా రెండు జ్న్మలునానుయి” అని 
వ్ర్ నోటి మీద గుండా వచి్చంది. 
How best I can do for him అని 
ఆలోచించేవ్డినే తప్ప నా గుర్ంచి 
నేను అడిగేవ్డినే కాదు. కానీ ఆరోజు 
మాత్రం అడిగా “మర్ నా విష్యం 

ఏమిటి సార్? నాగత్మిటి. నాజ్న్మ 
పర్ంపర్ ఏమిటి?” అని స్పష్్టంగా 
అడిగాను. ఆ రోజులలో ఇక్కడి బాబా 
మందిర్ నిరా్మణం పుల్-సి్వంగ్ లో 
వుననుది. రోజుకు 20 గంట్లు ఊప్ర్ 
తిప్పకోలేనంతగా పని చెపే్పవ్రు. 
“మీరు యిదే సాథియిలో త్రికర్ణ 
శుది్ధగా ఎలా చేస్్త్నానురో అలాగే 
యింక పది సంవతసురాలు చేసే్త్, 
చేయగలిగుత్ మీరు కొనిను జ్న్మలు 
దాటేయగలర్ండి. అంతవర్కు ఈ 
జ్న్మల పర్ంపర్ తప్పదు. ఎపు్పడో 
చేస్కొని వుంటారు. ఆ కర్్మ ఫలితానిను 
అనుభవించవలసిందే” అని అనానురు. 
అయిత్ కొనిను జ్న్మలైంతరా్వతనైనా 
సాయిని చేరుకోవడానికి దార్ 
చూప్ంచారు. అలా మా శకి్త్ 

మించిన లక్షా్యలను మాకిచే్చవ్రు. 
అపు్పడు మనస్సు ఏకాగ్రత చెంది 
ఎలాంటి వికారాలు చెందకుండా ఒకే 
ధ్్యసతో మందిర్ నిరా్మణం నెక్సుట్ 
ఏం చెయా్యలి? ఏం చెయా్యలి? అనే 
తపన వుంట్ందనను మాట్. అద్ వ్ర్ 
ఆధ్్యతి్మక సాథియికి గీట్రాయి.

సాయితత్వ ప్రచార్మే తన 
జీవిత ధ్్యయంగా పెట్్టకునను మాసా్టర్ 
గారు ఎనోను వ్యయప్రయాసల 
కోర్్చ ర్చించిన మహత్త్ర్ 
గ్రంథం ‘శ్రీ సాయి లీలామకృతం’. 
బాబాగుర్ంచి, బాబా వుననుపు్పడే 
కొనిను పర్శోధనలు జ్ర్గాయి. వ్ర్ 
పుట్్ట పూరో్వత్త్రాలేమిటి? వ్ర్ చర్త్ర 
ఏమిటి? అనను అంశాల పై ర్స్ర్్చ 
చేశారు. బాబా గుర్ంచిన పర్శోధనా 
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కార్్యక్రమానిను ఒక వుద్యమంగా 
చేపటా్టరాయన. “మాసా్టరు అంతగా 
పర్శోధన చేసి త్లి్చనదేమంటే 
బాబాగారు ప్రకట్మవట్మే 
పదహారేళళె వ్డిగా ప్రకట్మయా్యరు. 
అంత్ తప్్పత్ ఆయన పుట్్టక గుర్ంచి 
ఎవర్కి ఏమీ తెలియలేదు. వ్ర్ 
పుట్్టక గుర్ంచి వ్రాసినదంతా ఒక 
కట్్టకథ. ఆయన అయోనిజుడు” 
అని ఖరాఖండీగా త్లి్చ చెపా్పరు. ఈ 
పర్శోధనలో వ్రు దూరాభారాలను, 
కష్్టనష్్టలను లక్ష్య పెట్్టలేదు. ఇంతటి 
బకృహత్త్ర్ కారా్యనిను ఆయన అవధూత 
సిథితిలో వుండి చేశార్ని నాకనిప్సో్త్ంది. 
అందువలలునే నాగపూర్ ఆల్ ఇండియా 
కానఫురెనుసుకు వెళ్ళె ‘సాయిబాబా ది 
మాస్టర్’ గ్రంథానిను  తీస్కొని వెళ్ళె 
అక్కడి వ్ర్కి వివర్ంచి వ్ర్ కామెంట్ 
ని అడిగినపు్పడు “It is research book 
on Sai. It is an encyclopedia and 
nobody has done the Sai work 
to this extent” - అని శాలుఘించారు. 
అలాగే సైనుసు పర్ంగా, ఆధ్్యతి్మకతను 
నిరూప్ంచే ఆర్్టకల్సు మాసా్టరు 
గారు ఎనోను వ్రాసారు. ఒకసార్ 
నేను, మాసా్టరు కలిసి తిరుపతి ఎస్.
వి.యూనివర్్శిటీలోని ఫిజిక్సు డిపార్్ట-
మెంట్ కెళ్ళె ఆర్్టకల్సు ఫిజిక్సు ప్రొఫెసర్సు 
కిచి్చ ఏమైనా కరెక్షన్సు చేయాలిసు వుంటే 
చేయమనానురు. అపు్పడు వ్రు మీరు 
వ్రాసినదంతా కరెకే్ట. ఇంతవర్కు 
ఎవరూ ఇంత వివర్ణను ఇవ్వలేదు” 
అని అనానురు. అట్వంటిది వ్ర్ 
పర్జాఞానం.

ఆయన పుస్త్కాలను చాల 
ఉధకృతంగా చదివేవ్రు. అది, ఇది అని 
లేదు, అనిను సబెజుక్్ట గుర్ంచి చదివేవ్రు. 

అవసర్మైనపు్పడు నిససుందేహంగా 
కోట్ చేసేవ్రు. వ్ర్ జాఞాపకశకి్త్ 
చాలా ఆశ్చర్్యకర్ంగా వుంట్ంది. 
అంత సూక్షష్మగ్రాహి. ఏది చెప్్పనా చాలా 
అధ్ర్టేటివ్ గా వుండేది. వ్ర్కి 
చాలా స్నిశిత, విమర్్శినాత్మక దకృష్్ట 
వుండేది. మనమందర్ం ఆహారానికి 
ఎకు్కవ ప్రాముఖ్యత నిసా్త్ం. కాని 
ఆయన ఆహార్ం తీస్కునేట్పు్పడు 
కూడా ప్రత్్యకమైన రుచి లేకుండా 
అననుము, కూర్గాయలు అనినుంటినీ 
ఒకే గినెనులో పెటి్ట ఉడికించేవ్రు. 
ఉపు్ప, కార్ం వేసేవ్రు కాదు. 
ఒకో్కసార్ వేస్కునేవ్రు. లేకపోత్ 
లేదు. సాధకునికి జిహ్వను కంట్రోల్ 
చేస్కోవట్ం ఎంతో అవసర్ం. కలి 
ప్రవేశిసూ్త్నే లింగం ( స్త్రీ, పురుషులు) 
దా్వరా, జిహ్వ దా్వరా ఈ యుగానిను 
జ్యిసా్త్ననానుడు. వ్డు వసూ్త్నే 
చెపా్పడు: “ఎవడైత్ పూజ్ చేస్్త్ంటాడో, 
ఎవడైత్ సాధనలో ఉంటాడో, 
గురుసేవలో వుంటాడో వ్డి దగగుర్కు 
వెళ్ళెలంటేనే నాకు భయం” అనానుడు. 
అందువలలు మనం జిహ్వను ఎపు్పడు 
కంట్రోల్ చేస్కొంటామో అపు్పడు కలి 
మన దగగుర్కు రాకుండా పోతాడు. మన 
ఖరు్చ తగుగుతుంది. సమయం కూడా 
ఎంతో మిగులుతుంది. ఆ సమయానిను 
మనం ఎనోను ర్కాల మంచి పనులకు 
అంటే సాయిపైన ర్చనలు, గేయాలు 
రాయటానికి, పేదలకు ఫ్రీగా బట్్టలు 
కుటి్టంచివ్వడానికి, హ్మియో వైద్యం 
నేరు్చకొని, వైద్యం చేయటానికి మనం 
వుపయోగించవచు్చ.

మాస్టర్ గారు ముఖ్యంగా 
చెపు్త్ండేవ్రు “సాయి యొక్క 
లీలలను పాంపెలుట్ గా ర్లీజ్ చేసే్త్ 

చాలా మంచిది. క్రసి్టయన్సు యేస్ 
ప్రవచనాలని ఎలాగైత్ ప్రచార్ం చేసా్త్రో 
ఆ విధమైన జీల్ తోటే సాయితతా్త్్వనిను 
జ్నంలో వ్్యప్ంపచేయాలని 
అనేవ్రు. ప్రపంచ జ్నాభాలో చాలా 
మంది చదువుకోని వ్రునానురు 
గనుక వ్ర్కి అర్థిమయే్య రీతిలో 
వ్ర్కి అందించాలి. పూర్్వకాలం 
గ్రామ గ్రామంలో ఏ విధంగా 
రామాలయాలుండేవో ఆ విధంగా 
సాయి మందిరాలు వసా్త్యని” 
మాసా్టర్ గారు ఎపు్పడో చెపే్ప 
వునానురు. ఇపు్పడు వ్రు చెప్్పనటేలు 
సాయి మందిరాలు వెలుస్్త్నానుయి. 
సాధ్ర్ణంగా మనం దేవ్లయాల 
కెళ్ళె ప్రదక్షిణలు చేసా్త్ం. ట్ంకాయలు 
కొటి్ట ప్రసాదం తీస్కొచే్చసా్త్ం. 
అంత్ కాని సాయి అంటే ఎవరు? 
ఆయన తత్వమేమిటి? ఆయన ఏమి 
చేశారు? ఆయన ఏమి చేయమని 
చెపా్పరు? అనేది తెలుస్కోవటానికి 
మనం ఏం ప్రయతినుంచట్ం 
లేదు. అందుచేత యువకులకి 
ముఖ్యంగా కాలేజీ సూ్టడెంట్సు కి, 
సాయి గుర్ంచి సంపూర్ణింగా 
తెలియజేయాలి. చినను చినను కథల 
రూపంలో వ్ర్కి తెలియజేసే్త్ వ్ర్ 
మనస్సులకు హతు్త్కుంట్ంది. 
ఒకసార్  బాబాలీలలు వ్ళళె 
మనస్సుకు హతు్త్కుంటే ఇంక వ్ళ్ళె 
బాబాని వదలరు. సాయినాథుని 
లీలల గుర్ంచి, తతా్వనిను గుర్ంచి 
సాయంకాలం ఆర్తి ముందు ఒక 
అర్గంట్ చినను ప్రవచనంలా చెపా్పలి. 
ఆర్తులను బాబా భీష్్మను స్వయంగా 
అడిగి రాయించుకొనానురు. అందుచేత 

మిగతా 25వ పేజీలో
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'ఆధా్యత్్మక జాగృత్'
 గ్ంథ పరిచయ్ం 

శ్రీ ఎక్కిరాల ద్వార్కనాథ్ జాఞా నేశ్వార్

(మాతృదేవి పూజయాశ్రీ అలివేలుమయంగమ్మ 'సాయిబాబా' మాసపత్రికలలో వ్రాస్న వ్యాసము లని్నయంటిని 
కూర్్చ 'ఆధాయాతి్మక జ్గృతి' అనే గ్యంథముగా ప్రచ్ర్యంచి, మాతృదేవి ప్రథమ ఆరాధన్త్సవము 
సయందర్్భయంగా జూన్ 3, 2022న  ఆవిష్కిర్యంచారు. ఈ గ్యంథాని్న పర్చయయం చేస్్త శ్రీ ఎక్కిరాల 
ద్వార్కన్థ్ జ్ఞానేశవార్ గారు వ్రాస్న 'ముయందుమాట' ఈ సయంచికలో ప్రచ్ర్సు్తన్్నము - ఎడిటర్)

పూజ్్యశ్రీ ఎకి్కరాల అలివేలు 
మ ం గ తా యా రు గా ర్ ని 

యా వ దా ్భ ర్ తా వ ని లో ని 
సాధుసతు్పరుషులందరూ భకి్త్తో 
‘శ్రీ అమ్మగారు’ అని ప్లుసా్త్రు. వీరు 
బాల్యం నుంచి ఎంతో గాఢమైన 
ఆధ్్యతి్మక చింతన కలిగివుండి, 
కాలాంతర్ంలో ‘శ్రీ జిలెలుళళెమూడి 
అమ్మ’ ఆశ్రమంలో ఎనోను సంవతసురాలు 
ఆధ్్యతి్మక సాధన, సేవ, అత్యంత 
శ్రద్ధతో నిర్్వహించారు. శ్రీ సమర్థి 
సదుగురు సాయినాథుని ఆదేశం 
మేర్కు వీరు సదుగురుమూర్్త్ అయిన 
పర్మ పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎకి్కరాల 
భర్దా్వజ్గార్ని వివ్హం చేస్కొని 
అశేష్ భక్త్ జ్నావళ్కి ‘గురుపతిను’ గా, 
‘మాతకృదేవి’ గా, ‘అమ్మ’ గా నిలిచారు.

పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు గకృహ 

నిర్్వహణ, అతిథి అభా్యగతుల 
ఆదర్ణ మొదలైన బాధ్యతలను 
ఎంతో సమర్థివంతంగా 
నెఱ్వేర్్చట్ముతోపాట్ శ్రీ భర్దా్వజ్ 
గురుదేవులకు సహధర్్మచార్ణ్గా 
వ్ర్ని సేవిసూ్త్, వ్ర్ ఆదేశం మేర్కు 
ఎనోను సాధనలు చేసి, ఎందరో 
మహనీయుల దర్్శిన ఆశీస్సులను, 
ప్రశంసలను, పొందారు.  శ్రీ ఆచారు్యల 
ర్చనావ్్యసంగంలోను, ప్రూఫ్-
రీడింగు, లీలల సంకలనము మొదలైన 
అనేక అంశాలలో పాలుపంచుకుంటూ 
తమ జీవితానిను ఆచారు్యల ఆధ్్యతి్మక 
బోధకు సజీవ తారా్కణంగా నడిపారు 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు.

శ్రీ భర్దా్వజ్ గురుదేవుల సమాధి 
అనంతర్ం ఆమె ఒకవైపు కుట్ంబ 
బాధ్యతలను నిర్్వర్్త్సూ్త్, మరోవైపు తమ 

సాధనను మర్ంత తీవ్రతర్ం చేశారు. 
వీటికి తోడు తమ దర్్శినార్థిం వచి్చవెళ్ళె  
ఎందరో ఆరు్త్లకు, అరాథిరు్ధలకు, 
జిజాఞాస్వులకు తమ సలహాలు, 
బోధలు, సూచనలు, సహాయ 
సహకారాలు, మార్గుదర్్శికత్వము 
అందజేసూ్త్; దర్్శినము, ఆశీస్సులు 
ప్రసాదిసూ్త్; తమ దివ్యమహిమతో 
ఐహిక ఆముష్్మక శ్రేయస్సును 
కలుగజేసూ్త్ తమ ప్రతిశా్వస 
లోకకళ్్యణకర్మైన సదుగురుసేవగా 
జీవించారు పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు.

దూర్ ప్రాంతాలలో ఉనను 
జిజాఞాస్వులకు, భకు్త్లకు 
తమ ఆధ్్యతి్మక బోధను 
అందించవలసిందని, అందుకు 
సాయిబాబా మాసపత్రికలో వ్్యసాలు 
ర్చించమని వ్ర్ని భకు్త్లు 
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ప్రార్థించగా కరుణతో పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగారు అందుకు అంగీకర్ంచి 
అనేక అదు్భతమైన వ్్యసాలను 
ప్రసాదించారు.

మొదట్ పూజ్్య ఆచారు్యల 
ఆదేశానుసార్ము కొనిను వ్్యసాలు 
1980వ దశకంలోనే పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగారు సాయిబాబా పత్రికకు 
ప్రసాదించారు. తిర్గి 1990, 2000, 
2010 దశకాలలో కూడా ఆధ్్యతి్మక 
పర్మళ్నిను, జీవనకళని సాధనామయ 
జీవితానిను, ఆధ్్యతి్మక జీవితానికి 
కీలకమైన సూచనలను, సదుగురువుపట్లు 
మనకు వుండవలసినన భావనను, 
పూజ్్యశ్రీ భర్దా్వజ్ గురుదేవుల 
బోధలను ఇలా అనేక అంశాలతో 
నిండిన మర్నిను వ్్యసాలను వ్రు 
ప్రసాదించారు.

నేటి సామాజిక కాల పర్సిథితిని 
అనుసర్ంచి సమాజ్ంలో లౌకిక 
ఆధ్్యతి్మక ర్ంగాలలో ఎంతో 
సంశయాత్మకమైన సనినువేశాలు 
ఎదుర్వుతునానుయి. ఇటి్ట 
పర్సిథితులోలు మనలను సనా్మర్గుంలో 

చేయిపటి్ట నడిప్ంచగల అదు్భత 
అనుగ్రహ సముద్రాలు వ్ర్ 
వ్్యసాలు. సాధకులకు, భకు్త్లకు 
అనువుగా   గ్రంథరూపంలో  వ్టిని 
అందజేయాలనే ప్రేర్ణే ఈ ముద్రణకు 
కార్ణం.

పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు జూన్ 3, 
2021న సమాధి చెందారు. వ్ర్ 
స్వహసా్త్లతో  మానవ్ళ్కి ఇటి్ట 
అదు్భత సందేశాలను అందుకునే 
అదకృష్్టం ఇక లేదు. అయినప్పటికీ 
వ్రు ప్రసాదించిన ఈ వ్్యసాలను 
శ్రద్ధతో పఠించి, అనుష్్ఠంచే 
వ్ర్కి పూజ్్యశ్రీ అలివేలుమంగమ్మ 
సహిత భర్దా్వజ్ గురుదేవుల 
ఆశీస్సులు, ర్క్షణ, మార్గుదర్్శినము 
స్ప్రతిష్్టతమవుతాయి. భకు్త్లు వ్ర్ 
సానినుధ్్యనిను నేటికీ స్మర్ణ మాత్రం 
చేత పొందుతునానురు. సమాధిసిథితులై 
ఒంగోలులో నిలిచిన పూజ్్య భర్దా్వజ్ 
గురుదేవులను, ఒంగోలు సమీపంలో 
సంతనూతలపాడు మండలం, 
గుమ్మళంపాడు గ్రామ శివ్రులో  
సమాధిసిథితులై వునను అమ్మగార్ని 
సేవించి తర్స్్త్నానురు.

ఈ వ్్యసావళ్ శ్రద్ధతో 
పఠించేవ్ర్కి పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ 
ప్రత్యక్ష సానినుధ్యంలో వ్ర్ పాదాల 
చెంత కూరు్చని, వ్ర్ బోధలు 
ఆలకించిన ఫలితం తథ్యం! సాధకులు, 
సామాను్యలు, ఆరు్త్లు, అరాథిరు్ధలు, 
జిజాఞాస్వులు ఈ వ్్యసావళ్ని 
అలా సది్వనియోగం చేస్కొని 
పూజ్్యశ్రీ అలివేలుమంగా సమేత 
భర్దా్వజ్ గురుదేవుల కకృపాశీస్సులు 
పొందుదురు గాక!

వ్టి ప్రాముఖ్యతను గుర్ంచి 
జ్నాలకి చెపా్పలి. ఎందుకంటే అవి 
మహత్త్ర్మైనవి. అవి మహామంత్రాలు, 
వేద మంత్రాలు. వ్టికి భావం రాసే్త్ అవి 
మహాభాష్్యలు అవుతాయి. ఆర్తుల 
ప్రాముఖ్యత తెలిసే్త్ “ఆహా వీటిలో ఇంత 
మహాత్యం ఉననుదా!” అని యువతర్ం 
బాబాకు దగగుర్వుతుంది. మొదట్గా 
వ్ర్ కోర్కలు తీరుతాయి. ఆ తరా్వత 
సాయి దగగుర్ వుండటానికి అలవ్ట్ 
పడతారు. ఒకసార్ అలవ్ట్ 
పడింతరా్వత వ్ళ్ళెక వెనకి్క వెళ్ళె ప్రశేను 
లేదు. మాసా్టరు గారు విదా్యనగర్ లో 
సాయి మందిరానిను సాథిప్ంచడానికి 
అదే కార్ణం. ఎనోను ర్కాల విదా్యరు్ధలు 
కొనిను వేల మంది ప్రతి సం||ము 
వసూ్త్ వుంటారు, వెళ్్త్ వుంటారు. 
వ్ళళె ఇళళెకు వెళ్్త్, వెళ్్త్ సాయి 
సాంప్రదాయానిను తీస్కెళతారు. 
వ్ర్ వలలు వ్ర్ తలిలుదండ్రులు, 
బంధువులు, సేనుహితులు ప్రభావితం 
చేయబడతారు. ఆ విధంగా 
సాయితత్వ ప్రచార్ం విస్త్కృతంగా 
జ్రుగుతుంది. అలా వ్ర్కి హార్తులు 
నేర్్పత్ వ్ర్ కాలం నుండి ఒక 
అర్గంట్ లాకు్కనటేలు. ఇందువలలు 
వ్ళళెకు మనమేమీ శిక్ష వేయడంలేదు. 
వ్ళళెను డబుబు అడగడం లేదు. వ్ళళెకు 
మంచి జ్ర్గాలని, బాగుపడాలననుదే 
మన వుదే్దశం. ఈ సేవ అనినుంటికంటే 
విలువైనది. ఆ తరా్వత వ్రు బాబా 
ఫోల్్డ నుండి బయట్కెళళెరు.

మార్్గదర్శి
23వ పేజీ తరువ్యి

- సశేష్ం
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ద్వార్కామాయి  
అనుభవమండపము

భకు్త్లను ఆకర్షించడంలో 
బాబా విచిత్రమైన పద్ధతులలో 

సంఘట్నలు జ్ర్ప్సా్త్రు. అలాంటివే 
నాకు జ్ర్గినవి.

నా వివ్హానికి ముందు మా 
పుటి్టంటిలో ప్రతి గురువ్ర్ం బాబాను 
పూజించేవ్ళళెం. మాకు పెళళెయిన 
తరువ్త ఆ అవకాశం లేకుండా 
పోయింది. కార్ణం నా భర్్త్. ఆయన 
ఒక విధమైన మూర్్ఖత్వముతో 
ఉండేవ్రు. ననును శారీర్కంగా, 
మానసికంగా చాలా బాధలు పెటే్టవ్రు 
ఆయన. ఒకరోజు అనుకోకుండా 
మా ఇంటికి బైండింగ్ వర్్క  కోసం 
సాయిబాబా చర్త్ర పుస్త్కం వచి్చంది. 
అపు్పడు కొనిను పేజీలు చదివే అవకాశం 
వచి్చంది. మాకు ప్రక్క వీధిలోని సాయి 
భకు్త్ల కుట్ంబం దా్వరా మర్లా 
ఆ పుస్త్కం నేను చదివే భాగ్యం 
లభించింది. ఆ విధంగా బాబా చర్త్ర 3 
సారులు, వెంకయ్య సా్వమివ్ర్ చర్త్ర 2 
సారులు గురుచర్త్ర ఒకసార్ చదివ్ను. 
ఒకరోజు నేను బాబా విభూతిని 
నీళళెలో కలిప్ ఆ తీర్థిం ఆయనకిచా్చను. 

అప్పటినుంచి ఆయన మార్పోవడమే 
కాకుండా బాబాను పూజించడానికి 
ఎంతో తోడ్పడుచునానురు.

బాబా ప్లిసే్త్ నాకు పలికిన  
సంఘట్నలలో ముఖ్యమైనది. ఆ 
రోజు సాయిబాబా చర్త్ర పారాయణ 
చేసి ముగించినరోజు. ఆ రోజే మా 
వీధిలో వెళ్్త్ంటే ఒక కుక్క వచి్చ 
నా కాలు పట్్టకుంది. (ఆ కుక్క 
దాదాపుగా ఎంతో మందిని కర్చింది. 
అలానే ఇంక ననూను కర్చే వుండేది) 
అపు్పడు నేను ‘బాబా!’ ‘బాబా!’ అని 
అర్చాను. అలా అర్వగానే ఆ కుక్క 
నా కాలు వదిలేసి నాకు కొది్దదూర్ంగా 
పోయి నిర్లుప్త్ంగా కూరు్చని నావైపు 
చూసూ్త్ ఉండిపోయింది. బాబాను 
తలచుకోగానే ఎపు్పడు కర్వకుండా 
వదలని ఆ కుక్క సహితం ననును 
వదిలేసి దూర్ంగా వెళళెడం, బాబాను 
తలచుకోగానే అంత విచిత్రం జ్ర్గడం 
గురు్త్కొచి్చనపు్పడలాలు నాకు సంతోష్ం 
పొంగిపొరులుతుంది.

ఒకరోజు మా ఇంటికి వచి్చన 
చుటా్టలబాబుయికి (3 నెలల బాబు) 

తీవ్రంగా జ్బుబు చేసింది. బాబు 
తలిలుదండ్రులు కంగారుపడిపోయి 
డాక్టరువద్దకు వెళ్ళెలనుకుంట్ండగా 
వ్ర్ని వ్ర్ంచి “ముందు శిర్డీ 
యాత్ర నుండి వచి్చన భకు్త్లు ఇచి్చన 
విభూతిని వ్డదాము. తప్పకుండా 
నయమవుతుంది తగగుకపోత్ డాక్టరు 
దగగుర్కు పోదాము” అని వ్ర్కి 
నమ్మకం కలిగించి బాబా విభూతిని 
వ్డేను. మేము అనుకునను టైముకి 
ముందే అంత తీవ్రమైన జ్్వర్ము 
తగిగుపోయి నాకు బాబాపై ఉనను 
నమ్మకం, బాబాకు నాపై ఉనను 
అనుగ్రహం ఋజువై వ్ర్ని కూడా 
తన భకు్త్లుగా స్్వకర్ంచారు.

ఈ విధంగా బాబా ఎనోను 
విచిత్రమైన సంఘట్నలతో ఎంతో 
మందిని తన భకు్త్లుగా మారు్చతూ 
ఎంతో మందికి తన ఆశీరా్వదాలు 
అందిస్్త్నను విష్యం ఊహకొసే్త్నే 
ఎంతో ఆనందంగా ఉంట్ంది. 

ఒక భక్తీ రాలు, నెల్లూ రు
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శ్రీమత్ అంజ్ని, ఒంగోలు

ఆచారు్యని అద్భుత లీలలు

పూ జ్్యశ్రీ భర్దా్వజ్ మహారాజ్  
లీలావైభవ్నిను ఒంగోలుకి 

చెందిన శ్రీమతి అంజ్నిగారు 
ఈవిధంగా  తెలియచేస్్త్నానురు.

1987-88 లో పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్తో మా కుట్ంబానికి 
పర్చయ భాగ్యం కలిగింది. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు శ్రీమతి స్బబులక్ష్మిగార్ 
ఇంట్లు వుండేవ్రు. అదే వీధిలో 
చివర్ మా కిరాణాకొట్్ట వుండేది. మా 
నాననుగార్ పేరు అయ్యప్పగారు. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ ఇంట్లుకి కావలసిన 
సరుకులు మా కొట్లు తీస్కునేవ్రు. 
అలా లక్షష్మక్క పర్చయం అయా్యరు. 
అయిత్ అప్పటికి మా వ్్యపార్ం 
చాలా నష్్టలతో నడుసో్త్ంది. ఆ 
విష్యం లక్షష్మక్కకి తెలిసి, “ఈ సందు 
చివర్లోనే మా గురువుగార్ ఇలులు. 
వ్ర్ని కలవండి” అని చెపా్పరు. 
మాకు గురు సాంప్రదాయం అససులు 
తెలియదు. కానీ వ్రానికి ఒకసార్ 
జ్ర్గే సతసుంగానికి మా కుట్ంబం 
అంతా హాజ్ర్వుతూ వుండేవ్ళళెం. 
అలా పర్చయం పెర్గాక, ఒకరోజు 
మా సమస్య పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్కి 
చెపు్పకునానుము. అపు్పడు పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు నాననుని, శ్రీ గురుచర్త్ర, 
శ్రీ సాయిలీలామకృతం గ్రంథాలు 

పారాయణ చెయ్యమనానురు. అపు్పడు 
నానను, “నేను చదవలేనండి. ఏదైనా 
పుస్త్కం గాని, పేపర్ గాని చదివిత్ 
నాకు కళళెమ్మట్ నీళ్లు కార్తాయి” 
అని చెపా్పరు. “అయినాసరే, నెమ్మది 
నెమ్మదిగా, ఒకొక్క పేరా అయినా 
చదువుతూ అలవ్ట్ చేస్కోండి” 
అని చెపా్పరు. మా నాననుగారు అలాగే 
నెమ్మదిగా అలవ్ట్ చేస్కునానురు. 
కొనానుళళెకి ఏ సమస్య లేకుండా, 
పారాయణ చేస్కునేవ్రు. మా ఇంట్లు 
అందర్కి పారాయణ చేస్కోవడం 
అలవ్ట్యి్యంది.

వ్ ్య పా ర్ ం 
మెరుగవుతుందేమోనని మా 
నాననుగారు మా కొట్్టని రెండు 
మూడు చోట్లుకి మారా్చరు. అయినా 
ప్రయోజ్నం లేకపోయింది. 
ఒకరోజు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు మా 
నాననుగార్తో, “మీరు ఏదైనా ష్ప్ 
లో గుమసా్త్గా జాయిన్ అవ్వండి” 
అని చెపా్పరు. అది మా నాననుకి చాలా 
బాధ్కర్మైన విష్యం. ఎందుకంటే 
మా సొంత ఊరులో  (రావినూతల) 
మా తాతగారు వ్ళ్ళె, చుట్్టపక్కల పది 
ఊర్లులో కొట్లుకి కిరాణా పంప్ంచేవ్రు. 
అప్పట్లు సంక్రాతి పండుగ వసే్త్ నానను 
లారీలలో సరుకు తెప్్పంచేవ్రు. 

అంత పెద్ద వ్్యపార్ం మాది. 
ఒంగోలులో ఏ కొట్్టలో గుమాసా్త్గా 
చేర్నా, అది మేము సపె్తలు చేసే కొట్్ట 
అయివుంట్ంది.  అది నాననుకి చాలా 
అవమానమనిప్ంచి చేర్లేనని పుజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్తో చెపా్పరు. “పోనీ ఒక 
పని చెయ్యండి. మీ పెద్దమా్మయి, మీరు 
మన ప్రెస్ లో చేర్ండి” అనానురు. నేను 
అపు్పడే ఇంట్ర్ పూర్్త్చేశాను.  “నాకు 
ప్రెస్ వర్్క రాదు మాస్టరుగారు” అని 
నేనంటే, “ఫర్వ్లేదమా్మ! నేరు్చకుంటే 
అదే వస్్త్ంది” అనానురు. ఇంటికి 
వచా్చక అమ్మతో ఈ విష్యం చెపే్త్, 
“ఆయన మనలాంటి వ్రు కాదు, వ్రు 
చెప్్పనట్లు నడచుకుంటే మనజీవితాలు 
హాయిగా వుంటాయి” అని చెప్్ప, 
ననును ప్రెస్ కి వెళళెమని చెప్్పంది. మా 
అమ్మకి పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు అంటే 
భగవంతుడు అనను భావం వుండేది. 

ఇక అమ్మ, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
చెపా్పరు కనక నేను ప్రెస్ లో చేరాను. 
చేర్న  రోజే,  పనంతా నేరే్చస్కునానును. 
అందరూ ఆశ్చర్్యపోయారు. 
నాకది పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ దయ 
అనిప్ంచింది. అనిను ర్కాల  అంటే 
ఇంగీలుష్, తెలుగు కంపోజింగ్  
నేరు్చకునానును. తరువ్త టైప్ంగ్ 
కూడా నేరు్చకునానును. ప్రతిరోజూ ప్రెస్ 
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కి వెళ్ళెట్పు్పడు, ముందు పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ ఇంటికి వెళ్లు, ప్రెస్ తాళ్లు 
తీస్కుని పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్కి 
నమసా్కర్ం చేస్కుని, ఊది తీస్కుని 
వెళ్లుదానిను. అపు్పడు నాకు ప్రసాదం 
పెటే్టవ్రు. ప్రసాదం అందర్కి పెటి్ట 
తినాలనను భావంతో, ఆ ప్రసాదం 
రోజూ అందర్కి పెటి్ట తినేదానిని. 
ఒకరోజు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు, 
“ఆ ప్రసాదం నువ్్వక్కదానివే తిను” 
అని చెపా్పరు. నేను అందర్కి పెటి్ట 
తింట్నను సంగతి తెలిసిపోయిందే 
అని నేను ఆశ్చర్్యపోయాను! నాకు 
డిగ్రీ చదవ్లని అనిప్ంచేది. ఆ 
విష్యం మాస్టరుగార్తో చెపే్త్, 
“దానిదేముందమా్మ, ప్రైవేట్ గా 
కడుదువుగాని” అనానురు. ఇలా 
కట్్టవచ్చని మా ఇంట్లు ఎవర్కి 
తెలియదు. పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారే 
అప్లుకేష్న్ తెప్్పంచి డిగ్రీ కి కటి్టంచారు.

1989 వ సంవతసుర్ం మార్్చ 
నెలలో, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
గుడిలోకి బాబా విగ్రహం త్వడం 
కోసం జైపూర్ వెళ్లురు. అపు్పడు నేను 
పరీక్షలకి చదువుకుందామని కొనిను 
రోజులు ప్రెస్ కి వెళళెలేదు. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు తిర్గి వచా్చక, ననును 
ప్లిప్ంచి, “పరీక్షలకి ఎపు్పడైనా 
చదువుకోవచు్చ, ప్రెస్ కి వెళ్ళెక పొత్ 
ఎలా?” అని కోప్పడా్డరు. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఆ మాత్రం కోప్పడట్ం 
కూడా నేనెపు్పడూ చూడలేదు. మరానుటి 
నించి నేను ప్రెస్ కి వెళ్ళెపోయాను.

ఏప్రిల్ 11 వ త్ద్, ప్రెస్ కి వెడుతూ 
తాళ్ల కోసం పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ 
ఇంటికి వెళ్లును. అపు్పడు నేను మెనెసుస్ 
అవడం వలలు, ఎప్పటిలా హాలు లోనించి 
కాకుండా  పక్క సందులోంచి వెళ్లును. 

తీరా తాళ్లు తీస్కుని బైటికి వచా్చక, 
చాలా బలంగా పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్కి 
నమసా్కర్ం చేస్కోవ్లనిప్ంచింది. 
ఇదివర్కు అలాంటి సమయంలో 
నేను లోపలికి  వెళ్లు నమసా్కర్ం 
చేస్కునేదానిను కాదు. ఈసార్ లోపలి 
వెళ్లు నమసా్కర్ం చేస్కోగానే, “అమా్మ! 
రేపటినించి ప్రెస్ కి రావదు్ద, పరీక్షలు 
కదా, చదువుకో” అని చెపా్పరు. 
సరేనని చెప్్ప బైటికి వచా్చను. పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు నాతో అననుమాట్లు 
చాలా ఆశ్చర్్యమనిప్ంచాయి. అంతకు 
ముందేమో, పరీక్షలకనాను ప్రెస్ లో పని 
చాలా ముఖ్యం అనానురు. ఇపు్పడేమో 
ప్రెస్ కి  రావక్కర్లేదు చదువుకో 
అంట్నానురు, అనుకుంటూ ప్రెస్ 
కి చేరాను. కానీ కాలాంతర్ంలో 
తెలిసింది, వ్ర్ మాట్లకి అర్్ధం!!  

మరానుడు (12-4-1989) 
నాననుగారు, ఇంకొంతమంది కలిసి 
ఉదయం  7-30 గం. కి పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగార్ ఇంటికి వెళ్లు అక్కలో్కట్ 
సా్వమి పాదుకలు బాబా గుడికి 
తీస్కెళ్లురు. ఇంటికి వచి్చ టిఫిన్ 
చేస్్త్ంటే, తెలిసిన వ్ళ్ళె వచి్చ 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు సమాధి 
అయా్యర్ని చెపా్పరు. మా నానను 
ఆయనిను కోప్పడా్డరు, “ఏమైనా తెలిసి 
మాటాలుడుతునానువ్? ఇందాకే కదా 
మాస్టరుగార్ని చూసాను” అనానురు. 
“లేదండి నిజ్మే చెపు్త్నానును” 
అనానుడతను. నానను వెంట్నే బయలుదేర్ 
వెళ్లురు. నేను వెళలుకూడదని, ఇంట్లునే 
వుండిపోయాను. కానీ ఆ రోజ్ంతా 
ఏడుసూ్త్నే వునానును. ఆ రాత్రి పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు కలలోకొచా్చరు. 
ముందు గదిలో పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
నిద్రపోతుననుట్లు పడుకునానురు. నేను 

బాగా ఏడుస్్త్నానును. వెనక గదిలో 
కూరు్చనానును. ననును ప్లిచి ఊద్ 
పెటి్ట, కొనిను పుస్త్కాలు, డబుబులు 
యిచి్చ, “నేనెక్కడికి వెళళెలేదు, 
ఏడవకూడదు” అని చెపా్పరు. 
మరానుడు తెలియకుండానే నాకు 
మానసికంగా చాలా ధైర్్యం వచి్చంది. 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు మనతోనే 
వునానుర్నిప్ంచింది. 

1991 లో నా పెళ్లు అయి్యంది. 
అప్పటివర్కు ప్రెస్ కి వెడుతుండే 
దానిను. నా పెళ్లు పత్రిక నేనే కంపోజ్ 
చేస్కునానును, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ 
ప్రెస్ లో!! నా పెళలుయా్యక ఇక తప్పని 
పర్సిథితిలో మా నానను వేరేవ్ళళె 
ష్పులో గుమసా్త్గా చేరారు. 
తర్వ్త నెమ్మదిగా పుంజుకుని, మళీళె 
సొంతంగా వ్్యపార్ం చేస్కుని పూర్్వ 
వైభవ్నిను సంపాదించుకునానురు, 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ దయవలలు.

పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
సమాధి చెందిన కొత్త్లో, నాకు 
స్వపనుంలో సమాధి మందిర్ంలో 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు పదా్మసనం 
వేస్కుని   కూరు్చని (నిజానికి వ్ర్ని 
పడుకోపెటి్ట సమాధి చేశారు) అందర్ని 
ఆశీర్్వదిస్్త్ననుట్లుగా కనిప్ంచారు. 
అంటే వ్రు నిత్యసతు్యలని 
తెలియచేసారు. అలా రెండుసారులు 
దర్్శినం యిచా్చరు. నాకేదైనా సమస్య 
వసే్త్, సమాధి మందిరానికి వెళ్లు 
చెపు్పకుంటే పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
పర్ష్్కర్సా్త్రు. అది నాకే కాక, అక్కడికి 
వచే్చవ్ళళెందర్ అనుభవం. 

ఒకసార్ స్వపనుంలో వ్ర్కి, వ్ర్ 
పటానికి భేదం లేదని తెలిపే లీల ఒకటి 
చేశారు.  ఒకరోజు స్వపనుంలో స్బబులక్ష్మి 
అత్త్య్యగార్ంట్లు, సతసుంగం ఏరా్పట్ 
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చేశారు. అందరూ పూజ్్యశ్రీ అమ్మగారు 
వస్్త్నానురు అని అనుకుంట్ంటే, 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు వచా్చరు. 
ఆరోజు చాలా మంది వచా్చరు. 
ఆరోజు సతసుంగం అయా్యక పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు, తన మెడలోవునను 
పూలమాల తీసి నాకు ఇచా్చరు. 
చాలా సంతోష్ం వేసింది. స్వపనుం 
అయిపొయింది. తర్వ్త కొనానుళళెకి 
స్బబులక్ష్మి అత్త్య్యగార్ంట్లు సతసుంగం 
ఏరా్పట్ చేశారు. నేను కూడా వెళ్లును. 
సతసుంగం అయా్యక బయలుదేరుతూ, 
స్బబులక్షష్మత్త్య్యగార్కి వెళ్ళెసా్త్నని 
చెపే్త్, పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ పటానికి 
వునను మాల తీసి నాకు ఇచా్చరు. 
అపు్పడు కూడా చాలా మందే వునానురు. 
నాకు వచి్చన స్వపనుం నిజ్మైనందుకు 
చాలా సంతోష్ం అనిప్ంచింది. 
పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్కి వ్ర్ పటానికి 
భేదం లేదనిప్ంచింది.

మాది బట్్టల వ్్యపార్ం. ఒకసార్ 
మా వ్్యపార్ంలో ఒక కీలకమైన 
నిర్ణియం తీస్కోవలసిన పర్సిథితి 
ఏర్్పడింది. ఆ నిర్ణియానిను పూజ్్యశ్రీ 
మాస్టరుగారు నాకు స్వపనుంలో 
సూచించారు. దానికి కట్్టబడి, 
మేము నిర్ణియం తీస్కునానుము. 
ఆ రోజు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగారు 
అలా సూచించడంవలలు, ఈరోజు  
మేమెంతో స్ఖంగా వునానుము. ఇలా 
ఎనెనునోను అనుభవ్లను ప్రసాదించిన, 
నిత్యసతు్యలు పూజ్్యశ్రీ మాస్టరుగార్ని,  
నా జీవితాంతం చేయిపట్్టకుని 
నడిప్ంచమని ప్రార్థిసూ్త్, కకృతజ్ఞాతా 
పూర్్వక పాదాభివందనములు 
సమర్్పంచుకుంట్నానును.

జై సాయి మాస్టర్!

పర్ప్రశ్న
06వ పేజీ తరువ్యి

ఈ సూక్షా్మనిను గుర్్త్ంచని మన 
విదా్యవిధ్నంలో నానాటికీ విదా్య 
ప్రమాణాలు దిగజార్డం చూసా్త్ము. 
ద్నిని గుర్్త్ంచిన వర్్ధమాన దేశాలలో 
నానాటికి విదా్య ప్రమాణాలు పెర్గడం 
చూసా్త్ము. సాయి చేసినదేదైనా 
వేదవ్క్యమే, ధర్్మశాసనమే స్మా! 
అందుకే లోకాల గుర్ంచి సాయి 
పెద్దగా పటి్టంచుకోలేదు. మన కర్్త్వ్యం 
దకృష్్ట్య అది అప్రధ్నము. కాకుంటే 
ప్రకకృతి యంతటి పైనా శ్రదా్ధభకు్త్లునను 
వ్ర్కి గతించిన వ్ర్పటాలు, లోకాల 
పట్లు లోకాధిపతులపటాలు పూజ్్యభావ్నిను 
వ్యక్త్ం చేస్కొనే పద్ధత్ శ్రాదా్ధది కర్్మల 
లక్ష్యం. అవి ఏదో ఒక రీతిన అనిను 
మతాలవ్ర్కి వ్ర్ వ్ర్ దేశ కాల 
పర్సిథితుల ననుసర్ంచి ఆయా మతాలు 
చెపా్పయి. జీవితవనరులు తకు్కవయిన 
జాతుల వ్ర్ మతాలలో అది కులుప్త్ంగా 
వుంట్ంది. వనరులు సమకృది్ధగా వుండే 
మనదేశంలో అది విపులంగా వుండి 
సాటివ్ర్ని భోజ్నదానాదులతో తకృప్్త్ 
పర్చేదిగా వుంట్ంది. వీటి విష్యం 
నేను వెనుకొక పర్ప్రశనులో చర్్చంచాను.

స్పె్టంబర్ నెలలో కూడా ప్రయాణానికి 
ఏరా్పట్లు చేస్కుంట్నానుము. రేపు 
ప్రయాణం అనగా ముందురోజు 
మధ్్యహనుం నాకు బాగా ఒళ్లునొపు్పలు, 
నీర్సం  మొదలయా్యయి. అపు్పడు 
హైదరాబాదులో అందరూ తీవ్రమైన 
జ్్వరాలతో బాధపడుతునానురు. ఇక 
నాకు కూడా అదే పర్సిథితి కనిప్ంచింది. 
మరానుడు సేవకు వెళలుడం అసాధ్యం 
అనిప్ంచి, ఈ విష్యం నిలయంలోకి 
కబురుచేయడానికి వెళ్లును. సేవకు 
వెళలులేకపోతునానునని మనస్లో చాలా 
బాధగా వుంది. ఇనానుళ్లుగా ఎపు్పడూ 
ఇలా జ్ర్గలేదు. కానీ ఏమీ చేయలేని 
పర్సిథితి. నిలయంలో పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్కి మనస్లోనే నమసా్కర్ం 
చేస్కుని  ఇంటికి తిర్గివచి్చ 
పడుకునానును. చాలా ఆశ్చర్్యం!!! ఒక 
అర్్ధగంట్లో నేను మామూలుగా 
అయిపోయాను! ఒళ్లునొపు్పలు గాని, 
నీర్సం, జ్్వర్ం గానీ మచు్చకైనా 
లేకుండా మాయం అయి్యపోయాయి!! 
నాకు అది కలా నిజ్మా అర్్ధం కాలేదు. 
పూజ్్యశ్రీ అమ్మగార్ లీలావైభవ్నికి 
ఆనందపర్వశుడనై రెటి్టంచిన 
ఉతాసుహంతో సేవకు బయలుదేరాను !

ఇలా ఎనోనుసారులు 
గాణాగుపూరు  సేవలో పూజ్్యశ్రీ 
అమ్మగార్ కకృపాకటాక్షాలతో ఎనోను 
కిలుష్్టపర్సిథితులనుంచి స్నాయాసంగా 
బైట్పడడం   మాతోపాట్ 
వివిధప్రాంతాలనుంచి వస్్త్నను 
మన సతసుంగసభు్యలందర్కీ కూడా 

ప్రత్యక్షానుభవమే! మనందర్మూ 
‘అమా్మ!’ అని ప్లుచుకుంట్ననుందుకు 
ఆ తలిలు సహస్రాక్షాలతో వీక్షిసా్త్రు అననుది 
అక్షర్ సత్యం, అనుభవైకవేద్యం!!      

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః!

మాతృదేవి  స్మృతులు

21వ పేజీ తరువ్యి
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