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శ్రీసాయిబాబా కేవలం బాహ్యదృష్టికి 
వేషభాషలలో ముస్లంలా 

కనిపంచేవారు. అందువలన 
ఆయనను మొదట భక్తులు 
వేపచెట్టి క్ంద కూరుచుని వున్నప్పుడు 
చూచి ఆయనను తీసుక్వెళ్ళి ఆ 
గ్రామంలోని శిథిలమైన మశీదులో 
కూర్చుబెట్టిరు. ఆయన యిక అదే 
భగవంతుని ఆదేశమని తలచి అక్కడే 
వుండిపోయారు. ఈ కారణాలుగా 
తాము సనాతనుల మనుకొనేవారు 
కొందరు సాయి సాంప్రదాయం 
మన సనాతన ధర్మానికి విరుద్ధమని 
భ్రమపడుతుంట్రు. లోతుగా 
చూస్తుగానీ సనాతన ధరమామే ఆయనలో 
మూర్తుభవించిందని తెలియదు. 
మొదట నిజమైన సనాతన ధర్మానికి 
‘హందు-ముస్లం’ అనే భేదముండదనీ, 
అట్టి భేదదృష్టి మత మౌఢ్యమేగాని 
సనాతన ధరమాం కాజాలదనీ మనం 
గురతుంచాలి. ఏ మతానికీ విరుద్ధము 
కాని నిజమైన సనాతన ధరమాము 
ఆయనలో మూర్తుభవించినదని యీ 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

క్ంద అంశాలు నిరూపసుతునా్నయి.
మానవుడు యజ్ఞమయమైన 

జీవితం మాత్రమే గడపాలని 
వేదాలు చెపాపుయి. వాట్ప్రకారం 
ప్రతివారూ ఐదు యజా్ఞలు చేయాలి 
- బ్రహమాయజ్ఞము, పతృయజ్ఞము, 
దేవయజ్ఞము, భూత యజ్ఞము, 
మనుష్య యజ్ఞము. సాయిబాబా 
ఒక్కర్జైనా ఏమారక్ండా యివనీ్న 
ఎలా ఆచరంచార్ చూదా్దం.

బ్రహ్మ యజ్ఞము :
వేదోకతుమైన బ్రహమాయజ్ఞం రండు 

విధాలు. ఒకట్ ప్రవృతితు మార్గానికి 
చెందినది. రండవది నివృతితు మార్గానికి 
చెందినది. బ్రహమాచర్్యశ్రమంలో 
గురువువద్ద నేరచున వేదాలు గృహస్థ 
జీవితం పొడుగునా నిత్యమూ 
అధ్యయనం చేయడమే ప్రవృతితు 
మార్గానికి చెందిన బ్రహమాయజ్ఞం. 
అర్థచింతనతో గూడిన వేదగానంతో 
బుది్ధని వికసంపచేసుకొనడం 
ఉతతుమశ్రేణికి చెందిన అధ్యయనం; 
అర్థం తెలియక్నా్న వేదాలపై 

సాయిబాబా సాాంప్రదాయాం 
వైదికమేనా?!

శ్రదా్ధభక్తులతో పఠంచడం రండవ 
సా్థయికి చెందిన అధ్యయనం. ఇలాగాక 
మూడు వేదాల సారమూ (‘త్రయీవిద్య’) 
ఓంకారంలోని అ+ఉ+మకార్లచేత 
సూచించబడినదని తెలిస 
భావయుకతుముగా ప్రణవం జరపంచడం 
గూడా నివృతితుపరమైన బ్రహమాయజ్ఞమే. 
ప్రణవం బ్రహమావాచకమేగదా! ఇందులో 
గూడ ప్రణవార్థ ధా్యనంలో మనసుసును 
నిలిప శబ్దరూపమైన ప్రణవాని్న గూడ 
విడిచి యుండడం ఉతతుమశ్రేణికి 
చెందిన నివృతితుపరమైన బ్రహమాయజ్ఞం. 
శ్రీ సాయి దక్షిణ దేశం నుండి వచిచున వేద 
బ్రాహమాలు వేదమంత్రం మరచినప్డు 
అది వారకి గురుతుచేయడం దావార్ 
మొదట చెపపునట్టి బ్రహమా యజ్ఞంలో 
ఆరతేరనవారని సపుషటిమౌతుంది. 
ఆయన నిరంతరం పరమాతమాను 
ధా్యనిసూతుండడంవలన నివృతితుపరమైన 
వేదాధ్యనంలో ఆరతేర్రని 
తెలుసుతుంది. సదగా్ంథపఠన గూడ 
బ్రహమాయజ్ఞమేనని శాస్తం చెబుతుంది.  
ఏకనాథ బృందావనం చదవమని 
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కాకాసాహెబ్  దీక్షిత్ తో చెపాపురు. 
ఏకనాథుడట్టి గ్ంథమే వ్రాయలేదని 
ఆశచుర్యపడిన కాకా ‘ఏకనాథ భాగవతం’ 
ఆయనక్ చూపగా తాము పార్యణ 
చేయమన్నదదేనని ఆయన చెపాపురు. 
అది చదువుతండగా ఒక వాక్యంలో 
‘ఇది ఏకనాథ భాగవతం మాత్రమేగాదు; 
31 అంతసుతులుగల బృందావనమే; 
ఇందులో శ్రీకృష్్ణడు తన నిజరూపంలో 
నిత్యనివాసం చేసుతుంట్డు’ అన్న 
వచనం కనిపుంచింది. అంటే ఏకనాథుడు 
ఆ గ్ంథాని్న ‘బృందావనం’ అని గూడ 
వ్యవహరంచాడు. అతడేవచనంలో ఏమి 
వ్రాసనదీ సాయికి తెలుసు! అలానే తన 
కూతురు వతసులి మరణించిన శోకంలో 
కాకాసాహెబ్ సాయిచెంతకొచాచుడు. 
అప్పుడే అతనికి పోసుటిలో ‘భావార్థ 
ర్మాయణం’ గ్ంథమొచిచుంది. సాయి 
దానిలో ఒకచోట తెరచియిచిచు అతనిని 
చదవమనా్నరు. సరగా అక్కడ జీవులక్ 
జనన మరణాలు అనివార్యమని 
వాలి భార్యయైన తారను ర్ముడు 
వూరడిసుతున్న ఘటటిం వచిచుంది. అట్ 
వేదమంత్రాల నుండి ప్రణవార్థధా్యనము 
మరయు యిట్టి సదగా్ంథాల వరకూ 
అంతలా బ్రహమాయజ్ఞం చేసనవారు 
మనలో ఎందరుంట్రు?

పితృ యజ్ఞఞం :
పతృ దేవతలు తృపతుచెంది 

తరంచడానికి చేస్దే పతృ యజ్ఞం. 
ఆతమాజా్ఞనం పొందినవార పెద్దలు ఎన్్న 
తర్లవారు వెంటనే తరసాతురని శాస్తం. 
సాయి సాట్లేని ఆతమాజా్ఞని గనుక 
ఆయనక్ తరంచవలసన పూర్వాక్లే 
వుండజాలరు. అయినపపుట్కీ 
తమ నాశ్రయించిన వార ఆప్తులు 
మరణించినప్పుడు వారనందరనీ 

ఉతతుమ లోకాలక్ పంపారు. 
ఉపాసనీ బాబాగార మూడవ భార్య 
గతించినప్పుడు ఆయన అలానే 
చేశారు.

దేవ యజ్ఞఞం :
దేవతల ప్రీతికొరక్ యజ్ఞం 

చేయడమే దేవయజ్ఞం. నిత్యమూ 
సాయి భిక్ష చేసుకొచాచుక మొదట 
కొంచెం ధునిలో వేశాకనే తాము 
తినేవారు. అందుక్ సంప్రీతులైన 
దేవతలు ఆయనక్ విధేయులై 
వుండేవారు. ఆయన ఆజా్ఞపస్తు వర్ం 
ఆగిపోయేది; పైకిలేచిన ధునిమంటలు 
ఆగిపోయేవి. ఒక భక్తుడు ఆయనలీల 
చూడదలచినప్డు ఆయన సంకలిపుస్తు 
పెనుగాలి వీచి వెంటనే మరలా 
ఆగిపోయింది.

భూత యజ్ఞఞం :
అని్న జీవులకూ ఆహారం యిచిచు 

సంతృపతు పరచడమే భూత యజ్ఞం. 
భక్తులు సమరపుంచిన ఆవులను ఒక 
గోశాలలో వుంచి మేపంచేవారు బాబా. 
ఆయన భిక్ష తెచిచు మూతలేని ఒక 
మట్టిపాత్రలో వుంచేవారు. దానినుండి 
క్క్కలు యథేచ్ఛగా తినేవి. భోజనం 
చేస్ముందు శకితు వంచనలేక్ండా 
కాకబలి బయట విడిచి ర్వాలని, 
భోజన సమయానికి మనం పలవకనే 
ఆకలిగొన్న ఏ ప్రాణివచిచునా అదే అతిథి 
అనీ, వాట్కి ఆహారమివవాడమే అతిథి 
యజ్ఞమనీ నానా చందోర్కర్ తో సాయి 
చెపాపురు.

మనుష్య యజ్ఞఞం :
సాయి భిక్ష తీసుకొచాచుక 

దావారకామాయిలో తమ పంకితున 
కొందరు భక్తులక్ పెట్టిన తరువాతనే 
ఆయన భోజనం చేస్వారు. భక్తులు 

తమక్ సమరపుంచిన రుచికరమైన 
వంటకాలనీ్న నిరంతరమూ భక్తులక్ 
పంచివేసుతుండేవారు.

ఈ ఐదు యజా్ఞలకూ తోడు 
మానవులు దానం గూడా చేయాలని 
ధరమాశాస్తం చెబుతుంది. ఆయనక్ 
భక్తులు ర్జూ సమరపుంచే దక్షిణ, 
సగట్న ర్జుక్ ₹ 500/-లు చొ॥న 
ఆయన అందరకీ పంచివేస్వారు. 
ఇంతట్ దానం చేయగల సనాతనులు 
మనలో ఎందరునా్నరు.

యజ్ఞదానాలక్ తోడు తపసుసు 
మూడవ ధరమాం. ఇంద్రియములు 
మరయు మనసుసులను 
వివేకవైర్గా్యలనే అగి్నలో తపంపజేస 
అవి భ్రమించక్ండా పరమాతమా 
యందు నిష్ఠకలిగి వుండడమే 
ఉతతుమమైన తపససుని భగవదీగాతాది 
గ్ంథాలు చెపాపుయి. సాయి జీవితంలో 
ప్రతి క్షణమూ అలాంట్ తపస్సునని వార 
చరత్ర తెలుప్తుంది.

స్యధర్మాన్ననుసరంచి పై కరమాలనీ్న 
చేయడమే యజ్ఞదాన తపసుసులని 
చెపపుబడిన కరమాయోగం. వాట్కి 
తోడు సాయి శ్రమించి ఒక పూదోట 
మొలిపంచి భక్తులక్ పూజకోసం 
ప్వువాలిచేచువారు. మొదట్ర్జులలో 
ర్గులక్ మందులిచిచు 
అవసరమైనప్పుడు పరచర్యలుగూడ 
చేస్వారు. నిరంతరమూ ఎక్కడెక్కడ 
భక్తులనూ కనిపెట్టి ఆపదలనుండి 
రక్షిసూతుండేవారు. ఇంతక్ మించిన 
సనాతన ధరమామూరతు ఎవరుంట్రు? 
కాక్ంటే ఆయన పైకి అలా 
కనిపుంచడానికి ఎన్నడూ ప్రయత్నం 
చేయలేదు. మనదృష్టిలో ఆయన చేసన 
తపపులా్ల అదేనేమో!!
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

పరిప్రశ్న

ప్రశ్న :- 'ఓమిత్్య కాక్షరఞం బ్రహ్మ' అన్న వేదవచనానికి 'ఆదియఞందు వాక్యముఞండెను: 
వాక్యము దేవునియొద్ద ఉఞండెను; ఆ వాక్యమే దేవుడు' అన్న బైబిలు వాకా్యనికి 
సారూప్యమున్నదా?

- బి. నా. రా. చీరాల
జవాబు :- ఈ రండు వాకా్యలకూ 
సంబంధమేమీ లేదు. ‘అ, ఉ, మకార్ల’ 
ఏక సవారూపమైన ‘ఓమ్ కారము 
‘మూడు వేదాలక్, త్రిమూరుతులక్, భూత 
భవిష్యదవారతుమానాలకూ, జాగ్తసు్వప్న 
సుష్పతు్యవస్థలకూ - వీట్ ఐక్యతకూ 
చిహ్నము. వీటని్నట్ సమగ్రూపమే 
బ్రహమా అని వేద వాకా్యర్థము. అర్ధతనామాత్ర 
తుర్యానికి చిహ్నము. ఇక్కడ 
ఓంకారమంటే ‘వాక్్క’ లేక ‘వాక్యము’ 
అని అర్థముగాదు. అక్షరమంటే ‘క్షరము’ 

లేక ‘నాశము’ లేనిదన్న అర్థంలో ‘బ్రహమా’ 
అవుతుంది. ప్రణవం బ్రహమాతతావాని్న చెప్పు 
వాక్యమిది.

బైబిలులోని వాక్యంలో 
‘వాక్యము’ అన్నది గ్రీక్ భాషనుండి 
ఆంగ్లంలోకి, ఆంగ్లం నుండి తెలుగులోకి 
అనువదించడంలో వచిచున అపోహ 
యిది. మూలంలోని గ్రీక్ పదానికి 
‘సంకలపుము’, ‘ప్రేరణ, ‘ఇచచు’ అని అర్థము. 
మొదట అదవాయుడుగా వున్న పరమాతమా 
‘నేననేకమగుదునుగాక’ అని సంకలిపుంచి, 

అనేకమైనాడు అన్న శృతి వాకా్యనికి 
సంబంధంచినది బైబిలు వాక్యము. ‘ఆ 
సంకలపుం భగవంతునిలో వుండెను. 
కనుక ఆయనయే అయియుండెను’ అని 
ఆ మాటకర్థం. భగవంతుని అదవాయమైన 
తతావాని్న తెలిప్ది వేదవాక్యమయితే, 
ఆయనక్ విశవారూపంలో 
ప్రకటమవుదామని కలిగాన తలంప్ను 
గురంచి బైబిలు వాక్యము చెబుతుంది.

ప్రశ్న:- కుటఞంబ నియఞంత్రణవలన దుర్లభమైన మానవ జన్మకు అవకాశఞం లేకుఞండా 
చేస్తునా్నము కనుక పాపమఞంటనా్నరు పెద్దలు నిజమా?

-ఎ. యఞం. రావు, హైదరాబాదు.

జవాబు:- చిన్న శస్త చికితసుతోనే జీవుల 
కరమాను మారచుగలిగాతే యిక శసా్రాలే 
దైవాలవుతాయి. అనివార్యంగా, 
యుగధరమాంగా వచేచు యిట్వంట్ 
సాంప్రదాయాలనీ్న జీవుల సమిష్టి 
కరమాఫలంగానే వసాతుయి. కనుక పాపమేమీ 
గాదు. సంతతి గలగావలసయున్నప్పుడు 
ఆ తలి్లదండ్రులక్ క్ట్ంబ నియంత్రణ 
చేసుకోవాలనిపుంచదు. అలాగాక క్ట్ంబ 
నియంత్రణవలన అలా జీవుల కరమాను 

మారచువచచుని, అది పాపమనీ తలుస్తు, 
పెంచి పోష్ంచగల సామర్్ధ్యనికి మించి 
బిడ్డలను కని పోష్ంచలేకపోవడం 
యింకా పాపం. ‘నారు పోసనవాడు నీరు 
పోయడా?’ అని అప్పుడు మాత్రం చెప్పుది 
మెటటి వేదాంతం. నారు పోయవలసనది 
(క్ట్ంబ నియంత్రణ చేసుకొనక 
బిడ్డలను ప్ట్టించేది) మానవుడే అయితే 
నీరు పోయవలసనదీ వాడే. ఆ పక్షంలో 
క్ట్ంబ నియంత్రణ విషయం నిర్ణయించే 

బాధ్యత మనిష్దేగాని అందులో వేరే 
పాపమేమీ వుండదు. నారుమాత్రం మనం 
పోసాతుం-నీరు మాత్రం దైవం పోయాలన్నది 
మిధా్యవాదం. పాపంలేని క్ట్ంబ 
నియంత్రణ దంపతులిద్దరూ యింద్రియ 
మన్నిగ్హం కలిగాయుండడమే. అది 
లోపంచాక బిడ్డలను కనడం ప్ణ్యంగాని, 
కనక్ండడం పాపంగాని కాజాలదు.
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కృతజ్ఞతామహోత్సవము

పూజ్య గుర్పతి్న శ్రీ అలివేలు మాంగమ్

పూజ్యశ్రీ భరదావాజ మాసటిరుగారు 
డెబ్బది అయిదవ(75) 

జనమాదిన సందర్ంగా ‘కృతజ్ఞతా 
మహోతసువము’ జరుప్కోవాలనే 
సంకలపుం శ్రీ సాయిమాసటిర్ భక్తులక్ 
కలగడం ఎంతో ఆనందించదగగా 
విషయం. ఎందుకంటే పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు ‘కృతజ్ఞత’ క్ ఎంతో 
ప్రాధాన్యత నిచాచురు. ఆధా్యతిమాకతలో 
కృతజ్ఞత ఎంతో ముఖ్యమైనదని 
ఆయన చెప్పువారు. ఏ విషయంలోనైనా 
కృతజ్ఞత లేని జీవితం జీవితమేకాదని 
ఆయన బోధంచేవారు.

అసలు కృతజ్ఞత అంటే ఏమిట్? 
ఎందుక్ కావాలి? అన్నదానికి ఇక్కడ 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార తండ్రిగారైన 
శ్రీమాన్ ఎకి్కర్ల అనంతాచారు్యలవార 
మాటలు గురుతుచేసుకోవడం  
సమంజసం.

శ్రీమాన్ అనంతాచారు్యలవారు 
ప్రతిర్జూ వారు భోజనం చేస్టప్పుడు 
మొదటగా అనా్నని్న ఒక పెద్ద ముద్ద  చేస 
కాకబలికి పెటేటివారట. ఒకసార పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు వాళళి నాన్నగారని ఆ 

విషయం గూరచు అంత పెద్ద ముద్దపెట్టి 
అనా్నని్న వృధా చేయడమెందుకని 
ప్రశి్నంచారు. అందుక్ శ్రీమాన్ 
అనంతాచారు్యలగారు చెపపున 
సమాధానం గూరచు వివరంగా పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారే నందదీపం అనే ప్రతే్యక 
సంచికలో సవాయంగా వ్రాశారు. దానిని 
ఇక్కడ క్్లపతుంగా చెప్పుక్ందాము.

“మానవుడు సృష్టిలోని 
ప్రతిదానినీ తనకోసం 
ఉ ప యో గి ం చు క్ ం ట్ నా ్న డు . 
ఉదాహరణక్ మనం తినడానికి ఈ 
అన్నం ముద్ద ర్వాలంటే భూమి, 
నీరు, గాలి మొ॥న పంచభూతాలేగాక, 
వితతునం వేసన దగగారనుంచి మన 
ఇంట్కి చేరనదాకా ఎంతమంది 
శ్రమ ఇమిడి వున్నదో ఆలోచిస్తు 
తెలుసుతుంది. ఒక్క పండించడమే 
గాదు, వంట చేయడానికి కావలసన 
ఇంధనము, నీరు, పాత్రలు, వాట్ని 
తయారుచేస్ మనుష్లు, వండేవారు 
- ఇలా ఎందర్ పని చేయనిదే ముద్ద 
లోపలక్ వెళళిదు. ఇంతమంది శ్రమను 
మనం ఉపయోగించుక్న్నందుక్ 

ప్రతిఫలంగా ఈ ప్రకృతికి, ప్రకృతిలోని 
జీవులకూ ఏమి యిసుతునా్నము? 
అలాగే ప్రతి విషయంలోనూ సృష్టిలోని 
మిగతావాట్కి ఋణపడి వునా్నము. 
అందుకని మనం ఆహారం తీసుక్నే 
ముందు ప్రకృతిలోని సాట్ జీవులక్ 
కృతజ్ఞతగా అరపుంచకపోతే మనం 
పశువులకంటే హీనమనే చెప్పుకోవాలి. 
కారణం పశువులు, ఇతర జీవర్శి 
మిగతావాట్కి ఏదో ఒక విధంగా 
ఉపయోగపడుతనే వునా్నయి. 
కనుక ప్రకృతిలోని సకల జీవర్శికీ 
కృతజ్ఞతగా ఒక ముద్ద అయినా పెట్టి 
తీర్లి. లేకపోతే మానవజనమాక్ 
సార్థకత లేదు.”

ఈ సందర్ంగా పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారలా అంట్రు: “నాన్నగారు 
ఆ ర్జు చెపపున మాటలు నా చెవులలో 
ఇంకా మార్మాగుతునే వునా్నయి. నను్న 
నిదపోనివవాడం లేదు. నేను తీసుక్నే 
ప్రతి ముదా్ద నను్న ప్రశి్నసూతునే వున్నది”. 
అంటే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార నాన్నగారు 
చెపపున మాటలలో ఎంత లోతు 
అర్థముందో మనం గ్హంచవచుచు.

(మే 2011 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుఞండి) 
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పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
యింకా యిలా అంట్రు: “కృతజ్ఞత 
అనేది మానవ జీవితములో అతి 
ప్రధానమైన అంశము. కారణం 
మానవ జీవతమంతా సమాజం మీద 
ఆధారపడి వుంట్ంది. జనిమాంచడానికి 
తలి్ల గర్్ని్న ఆశ్రయించాలి. 
పోష్ంచడానికి తండ్రి, విద్య 
నేరపుడానికి గురువు, తర్వాత భార్య, 
భరతు, బిడ్డలు - ఇలా జీవితంలో ఇతరుల 
మీద ఆధారపడక తపపుదు. అందుకే 
కృతజ్ఞతగా వీరందర ఋణమూ 
తీరుచుకోవాలని పెద్దలు చెపాపురు. 

అయితే ఏమి చేస వీరందర 
ఋణము తీరుచుకోవాలి? అంటే 
తలి్లదండ్రులస్వ, వార పాలన పోషణ, 
భార్్యపల్లల పట్ల బాధ్యత, అలాగే 
బంధుమిత్రులపట్ల సహకారము, 
సమాజం పట్ల ఉపకారగుణము - 
ఇవనీ్న నిరవారతుంచాలని చెపాపురు.

అయితే అని్నంట్కంటే గొపపుదైన, 
అతి ముఖ్యమైన ఋణమొకట్న్నది. 
అదే గురు ఋణము. దానిని ఏమి, 
ఎంత యిచిచు తీరుచుకోగలము? 
కృతజ్ఞతగా ఏమి చేయగలము?

కారణం-మనక్ అనీ్న సమృది్ధగా 
వున్నపపుట్కీ ఏదో ఒక కొరత, తీరని 
ఆకలి, దాహము వెనా్నడుతనే 
వుంట్యి. ఉదాహరణక్ ఒకనికి 
తలి్లదండ్రులు, భార్్యబిడ్డలు, 
సరసంపదలు, ఆర్గ్యము ప్ష్కలంగా 
వునా్నయనుక్ందాము. కానీ అతనికి 
గూడ ఏదో కావాలనే కాంక్ష, అది 
తీరదేమోనని భయము - ఇలా 
అంతులేని కోరకల వల్ల అశాంతికి 
గుర అవుత వుంట్డు. లేకపోతే 
ఏవో ఇతర కారణాలుగా మనశా్శంతి 
కరువవుతుంది. కారణం ఇంట్్లని 

వ్యక్తులు గావచుచు. ఇతరులు కావచుచు. 
ఇంట్్ల పరస్థతులు కావచుచు. బయట 
పరస్థతులు కావచుచు. అయితే 
ఈ అశాంతికి కారణమేమిట్? 
దీని మూలమేమిట్? దీనిని 
పోగొట్టిక్నేదెలా? ఈ ప్రశ్నలని్నంట్కీ 
సమాధానంగా నిలుసాతురు 
సదుగారువులు. వారు దీనికి పరష్్కర 
మార్గాలనెని్నంట్న్ సూచించారు. 
వాట్ననుసరంచి సాధన ఎలా 
చేయాలో వివరంచారు. ఈ ప్రాపంచిక 
సుఖాల లోతేమిట్, అవి ఎంతట్ 
అసతా్యలో వాట్ని గూరచు ఆశపడి 
వెంపరలాడడం ఎంతట్ అజా్ఞనమో, 
వాట్ నుండి బయటపడడమెలాగో 
తెలియజెపాపురు. అట్టి గురువుల 
ఋణం ఏమిచిచు తీరుచుకోవాలి? ఇది 
ఎంతైనా ఆలోచించదగగా విషయం.

ఈ అశాంతి నుంచి 
బయటపడడానికి అనేక కోణాలలోంచి 
శోధంచి, సాధన చేస గమ్యం చేరన 
గురువులు కొందరైతే, తాము సాధన 
కొనసాగిసూతునే ఇతరులక్ బోధంచే 
గురువులు కొందరు. అంతేగాక తాము 
పరపూరు్ణలైనపపుట్కీ మానవజాతి 
ఉద్ధరణకోసం అవతరంచే మహాతుమాలు 
కొందరు. వారు లోకానికి ఆదర్శంగా 
వుండడానికి మాత్రమే సాధనలు 
చేసాతురు. అదే బోధసాతురు.

సామాన్యంగా గురువులు 
సాధనను ఎలా చేసుకోవాలో 
శిష్్యలక్ బోధసాతురు.  వాట్ని 
అమలుపరచుకోవడము శిష్్యల 
కరతువ్యము. ఒకవేళ ఆయా సాధనలలో 
సంశయాలు, అవర్ధాలు 
ఏరపుడినప్పుడు వారు వాట్ని 
తీరుసాతురు. కానీ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార 
బోధనా విధానము, పరష్్కరము గూడ 

ప్రతే్యకంగా కనిపసాతుయి. ఎందుకంటే 
మాములుగా మనం ఏ సాధన 
చేసనా ఆ సాధనలోని అవర్ధాలను 
తొలగించుక్ంటూ ముందుక్ 
పోవడం జరుగుతుంది. అందులో ఒక 
సా్థయికి గూడ సాధక్డు చేరుకోవచుచు. 
ఉదాహరణక్ ఒకడు యోగసాధన 
చేసాడు. అందులో అతడు ఒక 
సా్థయికి చేరుక్నా్నడు. అలాగే 
మరొకడు సాయిబాబాను స్వించాడు. 
అతడు మంచి భక్తుడయా్యడు. ఎవరే 
సాధన చేసనపపుట్కీ వాళళివల్ల కొని్న 
మహమలు గూడ జరుగవచుచు. 
కానీ అపపుట్కీ వారలో కామక్రోధాది 
గుణాలు నశించవు. అందుకని 
సాధనలో వారంత పై సా్థయికి వెళ్ళినా 
వార మనసుసు వీట్ని అంట్పెట్టిక్నే 
వున్నదన్నమాట. అందుకని వారకి 
ఎవరైనా తమకంటే గొపపువారని 
అంగీకరంచడం ఇషటిముండదు. 
కీరతు కాంక్ష, ధన కాంక్ష మొ॥న 
బలహీనతలు అలాగే వుండడం వల్ల 
వారు గూడ అశాంతికి గుర అవుతారు. 
వెనుకట్ ఋష్లక్ మానసక 
శకితు వుండేది గనుక ఇతరులక్ 
శాపమిచేచువారు. ఇపపుట్వారు అంతట్ 
సా్థయికి చేరుకోకపోయినా తమ 
బుది్ధబలంతో ఆలోచించి శిష్యగణంతో 
అవతలివారని దెబ్బతీయాలని 
ప్రయతి్నసుతుంట్రు. తమ వద్దక్ 
అనేక మంది ప్రజలు ర్వాలని, తమ 
ఉపదేశాలు విని తమను కీరతుంచాలనీ 
ఆశిసుతుంట్రు. అందుకని ఈనాడు 
చాలమంది గురువుల మధ్య, నేట్ 
ర్జకీయ నాయక్లలో వలె ఎన్్న 
విభేదాలు, అసూయాదేవాష్దులు 
వుంటూంట్యి. ఇక మాములు 
మనుష్లక్, వీరకీ తేడా ఎక్కడుంది? 
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అందుకని అట్వంట్వారని 
ఆశ్రయించేవారు కోరకలు 
తీరుచుకోవడానికి మాత్రమే వెళతుండడం 
సామాన్యంగా జరుగుత వుంట్ంది. 
సామాను్యలమైన మనక్ అది 
సహజమే.

కానీ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
బోధంచే మారగాం భిన్నమైనది. 
ఆయన మనలను సూట్గా యిలా 
ప్రశి్నసాతురు: “బాబాను స్వించావు. 
కోరకలు తీర్యి. కానీ మనశా్శంతి 
లభించిందా? ‘నేను హాయిగా 
వునా్నను’ అని గుండెమీద చేయి 
వేసుక్ని చెపపుగలవా?” అని. దానికి 
మన దగగారవున్న సమాధానమేమిట్? 
‘లేదు’ అని మాత్రమే. మర 
సాయిబాబాను స్వించినా, ఇతర 
మహాతుమాలను స్వించినా, వేరే ఏదైనా 
సాధన చేసనా మనక్ మనశా్శంతి 
ఎందుక్ లభించడం లేదు? మర 
నాసతుక్లక్ మనకూ భేదమేమిట్?

ఈ ప్రశ్నలక్ సమాధానమే 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార జీవితము, 
బోధ. ఎని్న సాధనలు చేసనా 
మనశా్శంతి లేకపోవడం ఎందుకని 
జరుగుతున్నదని ప్రశి్నంచుక్ని 
దానికి సమాధానాని్న ఆయన 
కనుగొనా్నరు. అదే మన మనసుసు 
యొక్క ప్రసుతుత స్థతి! మనక్ అనుక్షణం 
ఎదురవుతున్న సంఘటనల పట్ల 
మన భావాలను సరదిదు్దకోవడం. 
బుదు్ధడు, రమణమహర్ గూడ 
విచారణ చేస మనస్సు అని్నంట్కీ 
మూలమని చెపపునపపుట్కీ వారు 
చెపపున సాధనా విధానములు 
సరవామూ త్యజంచినవారకి తపపు 
ఆచరంచడానికి సామాను్యలక్ 
అంత సులభంగా అనిపంచవు. 

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు గూడ ఈ 
విషయమే చెపపునపపుట్కీ ఆయన 
చెప్పు సాధనా విధానము వేరుగా 
వుంట్ంది, సామాన్య మానవులక్ 
అలా కూరుచుని మనసుసు గురంచి, 
మనసుసుక్ వచేచు ఆలోచనలు గురంచి, 
అవర్ధాల గూరచు ఆలోచించుక్నే 
సమయముండదు, ఇషటిమూ వుండదు. 
కానీ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు అందుక్ 
భిన్నమైన, సులభమైన, విశిషటిమైన 
మార్గాని్న సూచించారు. అదే - 
మనక్ అనుక్షణమూ సంభవించే 
సంఘటనల పట్ల మన మన్భావాలను 
గమనించడము, సరదిదు్దకోవడము. 

“ఉదాహరణక్ ఒకడు మనపట్ల 
పొరపాట్ చేసాడు. అది కావాలనీ 
కావచుచు,  కాకతాళీయంగానూ 
కావచుచు. కానీ ఆ సంఘటన పట్ల మనం 
ఏవిధంగా ప్రతిసపుందిసాతుము అన్నదాని 
మీద మన మనసుసు యొక్క ప్రభావము 
ఆధారపడివుంట్ంది. ఉదాహరణక్ 
మనక్ ఒకర కాలు తగిలింది. అది 
అతడు కావాలని చేసవుండవచుచు, 
పొరపాట్న జరగి వుండవచుచు. 
కానీ అతడు అలా ఎందుక్ చేసనా 
మన ప్రతిసపుందనను బటేటి మన 
మనశా్శంతి వుంట్ంది. ఒకవేళ 
అతడు కావాలని చేసనా మనం 
తేలికగా తీసుక్ంటే చికాక్, కోపము 
ఎందుక్ వసాతుయి? మనశా్శంతి ర్క 
ఏమవుతుంది?” అంట్ర్యన. 
ఇలాగే మనం అనుక్షణమూ చిన్న 
విషయాల దగగార నుంచి పెద్ద 
విషయాలు వరకూ ప్రతిదానికీ ఏదో 
ఒక విధంగా బాధపడుత మనశా్శంతి 
కోలోపువడమే ఎక్్కవగా జరుగుత 
వుంట్ంది. ఇలాంట్ పరస్థతులలో 
మన జీవితాలు సజావుగా, శాంతిగా 

ఎలా సాగుతాయి? ఈ సమస్యక్ 
పరష్్కరమేమిట్? 

దీనికే చక్కని మార్గాని్న పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు తెలియజేశారు. 
పరస్థతుల పట్ల, ఇతరుల పట్ల 
మనక్ వచేచు ఆలోచనలు, దాని 
ప్రభావాలను గురతుసూతు వాట్ని 
వివేకంతో ఎలా ఆలోచించి 
సరయైన మార్గానికి త్రిప్పుకోవాలో, 
తదావార్ మన బలహీనతలను ఎలా 
తొలగించుకోవాలో తెలియజేశారు. 
అనుక్షణమూ చింతలతో మ్రగిగాపోతున్న 
మానవాళ్కి సరయైన మారగాంలో ఎలా 
నడవాలో తెలిప శాంతి మార్గాని్న 
తెలియజేసన మహా మహమానివాతులు 
పూజ్యశ్రీ ఎకి్కర్ల భరదావాజ 
మాసటిరుగారు. 

అంతమాత్రం చేత ఆయన 
మనలను అనీ్న వదలి పూరతుగా 
ఆధా్యతిమాక మారగాంలోనే జీవించాలని 
బోధంచలేదు. సంసారంలో వుంటూనే 
ఆధా్యతిమాకతను ఎలా సాధంచుకోవచోచు 
ఆయన తెలిపారు. ఆధా్యతిమాకత, 
లౌకికత వేరుగావని, లౌకికత దావార్ 
ఆధా్యతిమాకతను సాధంచవచచుని ఆయన 
చెప్పువారు.

నేట్ మానవులు ఆధా్యతిమాక 
మారగాంలో వునా్న లేక లౌకికతలో 
వునా్న మనశా్శంతి లేక్ండా, 
ఉతాసుహము, చైతన్యము లేక 
జీవచ్ఛవాలా్ల జీవిసుతునా్నరు. 
తింట్నా్నరు, కట్టిక్ంట్నా్నరు, 
కార్లలో తిరుగుతునా్నరు, 
పదవులలో వుంట్నా్నరు, మంచి 
ఉదో్యగంలో వునా్నరు. కానీ 
అశాంతిలో క్తక్తలాడిపోత - 
జీవించడమంటే ఏమిట్ తెలియక 
- ఎవరకి తోచిన విధంగా వారు 
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ప్రవరతుసుతునా్నరు.

ఇట్వంట్ పరస్థతులలో 
మనలను ఉద్ధరంచడానికి శ్రీ 
సాయిబాబా తమ ముదు్దబిడ్డడైన 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారని మన మధ్యక్ 
పంపంచారు. ఆశ్రిత కలపువృక్షమైన 
శ్రీ శిరడీ సాయిబాబాను గూరచు 
చెబుతనే ప్రాపంచిక జీవితంలో 
సుఖశాంతులను పొందడమెలాగో 
ఆయన చెపపుడమేగాక, ఆచరంచి 
చూపారు గూడ. నేడు ఆయన 
బోధల దావార్, ఆయన రచించిన 
‘శ్రీ సాయిలీలామృతము’ గ్ంథము 
దావార్ కొని్న కోట్ల మంది ప్రభావితులై 
ఐహక కోరకలు తీరుచుకోవడమే గాక, 
పరస్థతుల పట్ల అవగాహన కలిగి, శ్రీ 
సాయిబాబా మీద విశావాసముతోనూ, 
వివేకంతో ఆలోచించడం దావార్నూ 
మనశా్శంతి పొందుతునా్నరు.

అంతేగాక సామాజక 
పరస్థతులను అని్న కోణాల నుంచి 
విశ్్లష్ంచి అనేక మార్గాలను ఆయన 
సూచించారు.

నేడు పాశాచుత్య ప్రభావంతో 
సరయైన మారగాం తెలియక వెర్రితలలు 
వేసుతున్న సమాజానికి సరయైన జీవన 
విధానమెలాగో ఆయన తెలిపారు. 
మత మౌఢ్యంతో కొట్టిక్ంట్న్న 
ఛందసులక్ కనువిప్పుకలిగేలా 
‘మతమెందుక్?’ అనే గ్ంథం 
దావార్ అసలు మతమంటే ఏమిట్ 
తెలియజేశారు.

సత్యమేమిట్ తెలియక నాసతుక 
ప్రభావంతో భగవంతుడే లేడనే 
నాసతుక్లక్, నేట్ విజా్ఞనశాస్త ప్రమాణం 
లేనిదే భగవంతుడు వునా్నడని నమమాని 
హేతువాదులక్, ‘ఏది నిజం’, ‘విజా్ఞన 
వీచికలు’ అనే గ్ంథాలు రచించడం 

దావార్ భగవంతుడు వునా్నడని 
ఆధునిక విజా్ఞన శాస్తం దావార్ 
సప్రమాణికంగా నిరూపంచారు.

అసలు ఆధా్యతిమాకత అంటే 
ఏమిట్, నిజమైన ఆధా్యతిమాకవేతతులు 
ఎలా వుంట్ర్ తెలిప ప్రజలను నేట్ 
దంగ గురువుల బారన పడక్ండా 
వుంచడానికి ప్రయతి్నంచారు. తమ 
జీవితమంతా ప్రతి విషయంలోనూ 
నిజానిజాలను చెపపుడానికి 
ప్రయతి్నసూతు, ధరమాబద్ధమైన జీవితం 
ఎలా వుంట్ందో తమ ఆచరణ దావార్ 
నిరూపసూతు, విశ్ంతి అన్నది లేక్ండా 
అహర్నశలూ మనందరకోసం 
శ్రమించిన ఆ కారుణ్యమూరతుకి మనం 
అరపుంచగలదేమున్నది? - కృతజ్ఞత 
తపపు! అదీగాక అయన కోరేది ఏమైనా 
వున్నదా? అసలాయనక్ ఏమి 
కావాలి?

ఆయనకే కాదు, అసలైన 
ఆధా్యతిమాకవేతతులెవరకీ ఏమి అక్కరే్లదు. 
‘ఏమి అక్కరే్లదా! అయితే వాళళి 
అంతగా ఎందుక్ శ్రమపడినట్్ల?’ 
అంట్రేమో! నిజమే! ఏ ఫలితాని్న 
ఆశించక్ండా అంతట్ శ్రమ 
ఎవరూ పడరు. అయితే ఆయనక్ 
ఏమి కావాలి? అవును. ఆయనకూ 
కావాలి. అదే - ఆయనపట్ల కృతజ్ఞత! 
ప్రేమతో నిండిన కృతజ్ఞత. ఆయన 
చెపపునవాట్ని ఆచరంచడమే కృతజ్ఞత. 
ఆచరంచడానికి ప్రయతి్నంచే కృతజ్ఞత. 
ఆయన అనుక్న్నట్్ల అందరమూ 
మానసక, ఆర్గ్య, ఐహక, ఆముష్మాక 
శాంతులతో జీవించడమే ఆయన 
కోరుక్నే కృతజ్ఞత. అయితే అది 
మనమివవాగలమా? ఎందుకివవాలేము? 
ప్రయతి్నసుతుంటే తపపుక ఇవవాగలము. 
మన మివవాగలగడానికి తమ సహస్ర 

కరములనందిసూతు ఆయన మన 
ఎదుట, మన ప్రక్కన, మన చుటూటి, మన 
లోపల ఎప్పుడూ వునా్నరు. వుంట్రు 
గూడ. అందుక్ సహకారంగా 
అందరమూ కలిస మనక్ తలి్ల, తండ్రి, 
సఖుడు, గురువు, దైవమూ అయిన 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారకి కృతజ్ఞతా 
పూరవాకంగా ‘కృతజ్ఞతామహోతసువము’ 
ను మన శకితు మేరక్ ఘనంగా, 
అత్యంత వైభవంగా జరుప్క్ందాము. 
అలా ఎంతో సంతోషంతో, కృతజ్ఞతతో 
జరుప్కోవడానికి కావలసన 
శకితునివవామని ప్రార్థసూతు, ఆయన వ్రాసన, 
ఆయన వ్రాయమని సూచించిన, 
ఆయన గూరచున గ్ంథాలనని్నంట్నీ 
పార్యణలు చేదా్దము. నామసమారణ 
చేదా్దము. జప, ధా్యనములు చేదా్దము. 
సతసుంగముల దావార్ ఆయన బోధలను, 
ఆశయాలను నలుగురతోనూ 
పంచుక్ందాము. తదావార్ 
ఆయన సాయిబాబాక్ ముదు్దబిడ్డ 
అయినటే్ల మనమూ ఆయనక్ తగిన 
బిడ్డలమవుదాము. అందరమూ 
కలిస ఈ పవిత్ర కార్యక్రమాని్న 
విజయవంతం చేయడానికి ఇపపుట్ 
నుంచే ఉనుమాఖులవుదాము. ఆయన 
కృపాశీసుసులను పొందుదాము.

ఈ పవిత్ర 
‘కృతజ్ఞతామహోతసువము’ నక్ తమ 
ఆశీసుసులనందించమని శ్రీ శిరడీ 
సాయినాథుని, పూజ్యశ్రీ భరదావాజ 
మాసటిరుగారనీ హృదయ పూరవాకంగా 
ప్రార్థదా్దము.
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సిద్ధయ్య
శ్రీమతి శ్రీదేవి

తెల్లవారంది. అపపుట్కే నిదలేచి 
ఇంట్ పనులలో పడింది ఆదంబీ. 

“సదా్ధ! ఇంకా నిద లేవలేదా? బాగా 
పొదె్దకి్కంది, లే నాయనా!” అంటూ 
సద్ధయ్య గదికి వెళ్ళి చూసంది. గదిలో 
సద్ధయ్య లేడు. ఇల్లంతా వెదికింది. 
ఆమె కంగారు చూసన పీర్ సాహెబ్, 
“ఏ మశీదుకో, గుడికో వెళ్ళి వుంట్డు” 
అనా్నడు. ఎంత సమయం గడిచినా 
సద్ధయ్య ర్లేదు. తలి్లదండ్రులిరువుర 
మనసులలో ఆందోళన మొదలైంది. 
సద్ధయ్య దైవభకితు, ఐహక సుఖాల 
పట్ల విముఖత, వివాహంపై అనాసకితు, 
ముఖ్యంగా  అతడు సాధుసనా్యసుల పట్ల 
కనపరచే భకితు, వార జీవితవిధానంపై 
చూప్ ఆసకితు, యివనీ్న గురొతుచిచు వార 
ఆందోళన మరంత తీవ్ం కాసాగింది.

సాయంత్రమైంది. సద్ధయ్య 
ర్లేదు. ఆదంబీ దిగులుతో వంట 
చేయలేదు. సాహెబ్ ఊర్్ల అని్న 
చోట్్ల సద్ధయ్య కోసం వాకబు చేసూతునే 
వునా్నడు.

ఎక్కడికి వెళ్ళిడో! ర్త్రి ఏ వేళకైనా 
తిరగి ర్కపోతాడా! అన్న ఆశతో 
కళళిలో్ల వతుతులేసుకొని నిద్రాహార్లు 
మాని సద్ధయ్య కోసం ఎదురు చూసార్ 
దంపతులు.  ర్త్రంతా గడిచింది.

తెల్లవారంది. సద్ధయ్య జాడలేదు. 

ఆ తలి్లదండ్రుల గుండెలు బ్రద్దలైనాయి. 
లేకలేక ప్ట్టిన ఒక్కగానొక్క కొడుక్! 
ఎక్కడికి వెళ్ళిడు? ఏమైనాడు? ఇదే 
ఆందోళన! వార హృదయర్దన!

“సదా్ధ! సదా్ధ! అని ఏడుసూతు 
బంధువుల యిళళినీ్న వెతుక్తున్నది 
ఆదంబీ. తెలిసన వారనీ, తెలియని 
వారనీ కూడా సద్ధయ్య గురంచి 
అడుగుత యిరుగు పొరుగు 
గ్రామాలనీ్న  తిరుగుతునా్నడు సాహెబ్.

కొని్న ర్జులు అలానే గడిచాయి.  
సద్ధయ్య పై బెంగతో తిండి తిపపులు 
లేక వారరువుర దేహాలు   శుష్్కంచి 
పోసాగాయి.

ఒక ర్జు  కందిమల్లయ్యపలె్లలోని  
శ్రీ వీర బ్రహేమాంద సావామి వద్ద   సద్ధయ్య 
వునా్నడని మిత్రులొకరు సాహెబ్ క్  
చెపాపురు. అంతే! ఆనందంతో 
పొంగిపోయా ర్దంపతులు.

“హమమాయ్య! మన బిడ్డ ఎక్కడో 
ఒక చోట క్షేమంగా వునా్నడు. అది 
చాలు మనకి!” అనుక్నా్నరు. “మనం 
వెంటనే వెళ్్ల మన బిడ్డను తీసుకొదా్దం 
పద” అన్నది బేగం.  ఇరువురూ  కంది 
మల్లయ్యపలె్ల బయలుదేర్రు.

***
నిమిష్లలో యీ వారతు 

గ్రామమంతా గుప్పుమంది. ముడుమాల 

గ్రామంలోని ముస్లంల హృదయాలు 
భగుగామనా్నయి. 

“ఒక ముస్లం యువక్డు 
హందువుల ఆశ్రమంలో 
అడుగుపెటటిటమా? ఎంత ధైర్యం! 
ఇది మన ఇసా్లంక్ విరుద్ధం. అలా్ల 
సహంచడు. మనం ఏ మాత్రం ఈ 
ద్రోహాని్న సహంచకూడదు” అనా్నడొక 
ముసలామాన్ యువక్డు ఆవేశంగా.

“అవును, ఎంత మాత్రం 
సహంచకూడదు” అనా్నరు 
మిగతావారంతా.

“మనం యిప్పుడే ఆశ్రమానికి 
వెళ్్దం. తాడో ప్డో తేలుచుక్ందాం” 
అనా్నరొకరు.

“ఆగండి!” అనా్నడొక ముస్లం 
పెద్ద.

“తొందర పడవదు్ద. మన 
సాహెబ్ కొడుక్ను వెంటబెట్టిక్ని 
వసాతుడు కదా, అప్పుడు తెలుసుతుందిగా 
అసలేమయిందో, ఆ బదామాష్ 
అక్కడికెందుకెళ్్లడో. అపపుట్ దాకా 
వేచి చూదా్దం” అని సలహా ఇచాచుడా  
పెద్దమనిష్. అంతట్తో ఆ చరచు ఆగింది.

అయితే, నివురుగపపున నిప్పులా 
మారంది ‘ముడుమాల’ గ్రామంలోని 
ముస్లంవాడ.

***

(గత సాంచిక తర్వాయి)
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అరుణోదయ వేళ! శ్రీ 

వీరబ్రహేమాందసావామి వారు అప్పుడే 
నిశచుల సమాధ నుండి మేలొ్కనా్నరు. 
కొది్ద నిమిష్లు గడిచాయి. సావామి 
అలౌకిక సవారంతో నెమమాదిగా పలిచారు, 
“సదా్ధ!” అని. సావామి ఎదుటనే 
చేతులు జోడించి సావామినే ఆనంద 
పారవశ్యంతో తిలకిసూతు కూరుచున్న 
సద్ధయ్య ఉలికిపడి “సావామీ!” అనా్నడు, 
ఏమి చెప్పుబోతునా్నర్ అన్న ఆతృతతో. 

సావామి: నాయనా! నేను 
చెపపుబోయే విషయాని్న జాగ్తతుగా 
విని అవగాహన చేసుకొనట్నికి 
ప్రయతి్నసాతు వనుకొంట్ను.

సదు్దడు: సెలవీయండి సావామీ!
సావామి: జనమా జనమాల 

ఋణానుబంధాలు, కర్మానుబంధాలు 
మన వెంట నంటే వుంట్యి. ఆ 
బంధాలు వీడనిదే ముకితుకి మారగాం 
సుగమం కాజాలదు. జనమానిచిచున 
తలి్లదండ్రుల స్వ మానవుడి కరతువ్యం. 
వారని వేదనక్ గుర చేయటం దోషం. 
వార అనుమతితో వస్తు ఆ దోషం 
వుండేది కాదుగా.

సదు్దడు: గురుదేవా! మమకార 
మాయాజాలంలో చిక్్కకొని వున్న 
నా తలి్లదండ్రులు ఒక్కర్జైనా నను్న 
చూడక్ండా వుండలేరు. ఇక, 
శాశవాతంగా మీ సని్నధలో తరంచాలన్న 
నా తపనను ఎలా అర్థం చేసుకోగలరు 
సావామీ! అందుకే అలా చేయవలస 
వచిచుంది. 

సావామి: ఇంతకంటే కూడా 
ముఖ్యమైన విషయం ఆలోచించావా 
నాయనా? 

సదు్ధడు: ఏమిట్ సావామి?
సావామి : మానవుడు 

సంఘజీవి. సమాజప్ కట్టిబాట్్ల 

సమాజ శ్రేయసుసు కోసమే ఏర్పుట్ 
చేయబడా్డయి. వాట్ని అతిక్రమించి 
ప్రవరతుస్తు సాంఘిక జీవనం, వ్యకితుగత 
జీవితం కూడ అసతువ్యసతుమౌతాయి. 
ముసలామాను యువక్డు వైయుండి 
హందూమతసు్థడైన గురువును 
ఆశ్రయించటం వలన సవామతసు్థల 
ఆగ్హానికి గుర అవుతావు.

సదు్ధడు: గురుదేవా! సాక్షాతుతు 
భగవతసు్వరూప్లయిన మీ అనుగ్హం 
ముందు వార ఆగ్హం ననే్నమి 
చేయగలదు సావామీ! 

సావామి (నవువాత): సదా్ధ! నీ 
నిర్ణయం వలన నాక్ కూడా లోకనింద 
వసుతుందేమో ఆలోచించావా? 
ముసలామాను యువక్డిని 
లోబరచుకొనా్ననన్న అపవాదు నాపై 
మోప బడుతుందికదా! 

సదు్ధడు: గురుదేవా! మీరు 
సర్వాంతర్్యమి! నిందాసుతుతుల 
కతీతులు. సృష్టి స్థతి లయ కారక్లు, 
సరవాసమరు్థలు.  సరవా మతాలు   మీ నుండే 
ప్ట్టియి. మిమమాలి్న ఆశ్రయించిన నాక్  
సవామతసు్థల నుండి భయమేమీ లేదు 
సావామి! మీ దివ్యతావాని్న గురతుంచలేని 
అజా్ఞనులు మీపై వేస్ అపనిందలు 
సూరు్యనిపై విసరబడిన దుముమాకణాల 
వలె అవి వార కళళిలో్లనేపడి వారనే 
బాధసాతుయి గాని మిమమాలే్నమి చేసాతుయి 
సావామీ!

సావామి: సదా్ద! కొందరు ఒక 
ఉన్నతమైన లక్ష్యం కోసం ఎన్్న 
కష్టిలకోరచు ముందుక్ సాగుతారు.  
చివరక్ లక్ష్యసది్దని   సాధసాతురు. 
అట్వంట్ వారు కొని్న సామాజక 
కట్టిబాట్లను అతిక్రమించి ప్రవరతుస్తు, అది 
వార వ్యకితుగత  జీవితానికి, సమాజానికి 
కూడా మేలే చేకూరుసుతుంది కానీ 

అపకారము చేయదు. కానీ సగట్ 
మానవుడు అంతట్ సా్థయిలో వుండడు. 
అలాంట్ వారు సమాజ కట్టిబాట్లక్ 
లోబడి బ్రతకటమే వారకీ, సమాజానికి 
కూడా శ్రేయస్కరం. ఎవర ధర్మాని్న 
వారు అనుసరంచటం శ్రేయస్కరం. 

సదు్ధడు: గురుదేవా! సరవాధర్మాలూ 
మీలోనే వునా్నయి. ధరమాసవారూప్లయిన 
మీ సని్నధ, మీ స్వను మించిన ధరమాం 
నాక్ మరొకట్ కనిపుంచటం లేదు. 

సదు్ధడు తలవంచుకొని కనీ్నరు 
కారచుసాగాడు.

సావామి: సదా్ధ! నిబ్బరంతో 
ఆలోచించు. జనమానిచిచున తలి్లదండ్రుల 
బాధ అర్థం చేసుకో. దుుఃఖాని్న 
నిగ్హంచుకొని, యింట్కి వెళ్ళి వారని 
స్వించుకో నాయనా.

సదు్ధడు: గురుదేవా! 
మీరేమంట్నా్నరు? తలి్లదండ్రుల 
మమకార బంధాలలో చిక్్కబడి 
పోతానా లేదా అనీ, సవామతసు్థల 
ఆగ్హానికి భయపడతానా లేదా 
అనీ నను్న పర్క్షించట్నికే యిలా 
మాట్్లడుతునా్నర్? కన్నవార 
ప్రేమ, సమాజప్ కట్టిబాట్్ల నాక్ 
ముఖ్యమనిపంచటం లేదు. మీరు తపపు 
నాక్ యీ లోకంలో ఏదీ పటటిటం 
లేదు. సవాప్న దర్శనమిచిచు చేరరమమాని 
పలిచి యిప్పుడిలా వెళ్ళిపొమమానటం 
నా్యయమా సావామి? నను్న దయ 
చూడండి.  నా సరవాసవాం మీరే. మిమమాలి్న 
విడిచి బ్రతుకలేను. నా దైవమా! 
నా గురుదేవా! కరుణించు అంటూ 
వీరబ్రహేమాంద సావామి వార పాదాలపైబడి 
గుండెలు పగిలేలా ఏడవాసాగాడు 
సదు్ధడు.

- సశేషాం
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శ్రీమతి అడిదాం వేదవతి

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానఞంద సావామివారిచే విరచితమైన వారాతులాపమనే యీ గ్ఞంథము గ్ఞంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుఞండటఞం వలన తమకు అర్ఞంగావడఞం లేదని చాలామఞంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వ్యకతుపరిచారు. 
అఞందుకని పాఠకుల అభ్యర్న మేరకు పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎకికిరాల భరదావాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదఞం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ఞంథాని్న పాఠకులకు అఞందజేస్తునా్నరు   - ఎడిటర్.

అస్ర సఞంపద
సావా॥ప్ర॥ :- ఈ విధంగా బ్రహమాసుఖము అభూత 

కలపున అని భావించి, ప్రత్యక్షముగా అనుభవానికి వచేచు 
విషయసుఖమే సత్యమని తలచి దవా్యలపట్ల (ధనము 
మొ॥న వాట్పట్ల) లోభబుది్ధ కల అసురసంపద కల 
మానవుడు పరలోక జా్ఞనాని్న పొందడు. మాట్మాట్కీ 
యమపాశం చేత బంధంప బడుతుంట్డు. ఈ 
విషయంలో యముడు నచికేతునికి ఇలా చెపాపుడు -

శ్్ల॥  న సాఞంపరాయః ప్రతిభాతి బాలఞం                         
 ప్రమాద్యనతుఞం వితతుమోహేన మూఢమ్।
 అయఞం లోకోనాస్తు పర ఇతి మానీ పునః   
 పునరవాశ మాపద్యత్ మే॥

భావం : అవివేకి, మదించినవాడు అయిన 
ధనవా్యమోహం కల మూఢునికి పరలోక జా్ఞనము 

కలుగదు. “ఇది ఒకటే లోకము. మరొకట్ లేదు” అనేవాడు 
నా చేతిలో చిక్్కక్ంట్డు. అంటే ర్జుర్జుకూ నీచజనమా 
పొంది దుుఃఖిసాతుడు.

ఇలా వార కరమాలనీ్న వ్యర్థమౌతాయన్నది సపుషటిము. 
యముడు ఈ శ్రుతిలో ‘బాల’ శబా్దని్న ప్రయోగించాడు. ‘అజో్ఞ 
భవతి వై బాలుః’ అని మనువు చెపాపుడు. అంటే వసుతువును 
వసుతురూపంలో తెలుసుకోలేనివాడు బాలుడు.

ఇలా చార్వాక మతసు్థలు సవారగాసుఖాని్న, మోక్షసుఖాని్న 
ప్కి్కట్ ప్ర్ణమని, ఈ లోకంలోని ప్రత్యక్షసుఖము 
సత్యమని తలచి విషయాలలో తగులుక్ంట్రు. 
క్రూరతవాంతో విషయపదార్్థలను పొందడానికి ధనాని్న 
సంపాదిసాతురు. కాబటేటి ‘మోఘ కర్మాణుః’ అని చెపపుబడినది.

భగవద్గీతలో చెప్పబడిన అస్ర, రాక్షస 
ప్రకృతులు

రాక్షసీమాస్రఞం చైవ ప్రకృతిఞం మోహినీఞం శ్రితః।

(గత సాంచిక తర్వాయి)

ఎనిమిదవ ప్రసఞంగము
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భావం : జనులు మోహకారకాలైన ర్క్షస, అసుర 

ప్రకృతులను పొందుతారు.
ర్క్షసులు హంసాపరులు, దేవాషపూరు్ణలు. 

ర్క్షసులు ఇతరులను శర్రముతోనూ, వాక్్కతోనూ, 
మానసకమైన దేవాష్లతో బాధసూతు వుంట్రు. తిడుత 
వుంట్రు, కొడుత వుంట్రు. ప్రాచీనకాలప్ కంసుడు, 
జర్సంధుడు మొ॥న క్రూరర్జులు మూర్తుభవించిన 
ర్క్షసప్రకృతులు.

అసురులు ర్గపూరు్ణలు, విషయలాలసులు. 
అసురసంపద కల మానవుల లక్షణము ‘అసుష్ రమతే 
ఇతి అసురుః’ అని చెపపుబడింది. ఇంద్రియసుఖాల 
పట్ల ఆసకితు, సరదా కలిగి వున్నవారు అసురులు. ఐదు 
ఇంద్రియాలక్ సంబంధంచిన విషయ పదార్్థల పట్ల 
వా్యమోహం (ర్గ బుది్ధ) కలిగి వుండడం అసురప్రకృతికి 
లక్షణము.

పూరవాకాలంలో యయాతి అనే ర్జు ఎని్న 
సంవతసుర్లు విలాస జీవితం గడిపనా అతనికి తృపతు 
కలుగలేదు.

ర్క్షస, అసుర ప్రకృతుల విషయంలో 'శ్రీ వంశీధర 
మిశ్రగారు' తన సాంఖ్యటీకలో ఇలా వ్రాశారు:

ర్క్షస ప్రకృతి అంటే దేవాషము. దానిలో క్రోధము, 
ఈర్్య, అసూయ, ద్రోహము, హంస, అమర్ము, 
అవమానము అనే గుణాలు వుంట్యి.

1. క్రోధము : ఏదో ఒక ప్రతే్యకమైన దోషం వలన 
మనసు బాధపడుతుంది. కనుక క్రోధము కల మానవుడు 
పళళి పట పట కొరుక్తాడు. కనె్నర్ర జేసాతుడు. క్రోధంలో 
తనను తాను మరచిపోయి ఇతరుల మీద మీదక్ 
వెళతాడు. అతడు క్రోధంలో న్ట్కి వచిచునట్్ల తప్పుడు 
మాటలు మాట్్లడుతాడు.

2. ఈర్ష్య : దాయాదుల మధ్య విభజన సందర్ంలో 
భాగసావాముల మధ్య జనిమాంచే పరసపుర దేవాషము.

3. అసూయ : ఇతరుల సుగుణాలను, అభివృది్ధని 
సహంచలేకపోవడం.

4. ద్రోహము : దేవాషం వలన ఇతరులను 
నశింపజేయాలనే కోరక.

5. హిఞంస : ఇతరులను బాధంచటం. ద్రోహము 
వలన హంస జనిమాసుతుంది.

6. అమర్షము : అశక్తుడు, అసమరు్థడు అయిన 

మానవుని పట్ల అతడు చేసన తప్పును గురంచి సమరు్థడు 
పొందే దేవాషము.

7. అవమానము : ఏ కొంచెము అపకారం ఇతరులు 
చేసనా, దాని గురంచి మనసుసులో ఎక్్కవ బాధను పొంది 
దేవాష్నికి అవకాశమివవాడం. 

అసుర ప్రకృతి అంటే ర్గము. దానిలో కామము, 
మాతసుర్యము, వాంఛ, ఆశ, లోభము, మాయ, దంభము 
వుంట్యి.

1. కామము : రమించాలనే కోరక.
2. మాత్సర్యము  (మత్సరము) : తనకేమీ 

ఉపయోగం లేకపోవడం వలన ఇతరుల అభిప్రాయాలను 
నిర్కరంచడం, ఇతరుల గుణాలను గుణాలుగా 
తలచకపోవడం.

3. వాఞంఛ : ధర్మానికి విరుద్ధంగా మాయ నుంచి 
ప్ట్టిన ధనము మొ॥న వాట్ని సంపాదించాలనే కోరక.

4. తృష్ణ : ‘నను్న తక్్కవవాడిగా ఎవరూ తలచకూడదు’ 
అనే భావం. ధనాని్న వెచిచుంచవలసన చోట ఖరుచు పెటటిక్ండ 
నిలువ చేసుక్నే పసనారతనం కూడా తృష్ణ క్ందకే 
వసుతుంది.

5. లోభము : ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఇతరుల ధనాని్న 
లాకో్కవాలనే గుణము.

6. మాయ : ఇతరులను మాయ చేస లొంగదీయాలనే 
భావము.

7. దఞంభము : కపటముతో ధర్మాతుమాని వేషం 
వేసకొని తన గొపపుతనాని్న ఇతరులు పొగిడేటట్్ల 
చేసుకోవాలనిపంచడము. కీరతు ప్రతిషటిలు సంపాదించి 
ప్రసదు్ధడు కావాలనే కోరక.

ప్రాచీనకాలంలో ఈ ర్క్షష, అసుర్ ప్రకృతులు 
క్రూరులు, విలాసపరులు అయిన ర్జులలో కనిపంచేవి. 
కానీ ఇప్పుడు కొని్న మఠాలు మొ॥న ధారమాక సంస్థలలో 
కూడ ప్రవేశించాయి. కారణమేమిటంటే అక్కడ కూడా 
ర్గదేవాష్లు కనపడవచుచు.

ర్క్షసప్రకృతి మీద ఈ దృష్టింతం వినండి :-

బైబిలులో వరి్ణఞంచిన దాఞంభికుడైన మఠాధికారి

బైబిలులో ర్క్షసప్రకృతికల దాంభిక్లైన 
మఠాధకారులు ఎలా ధరమానియమాలను విడిచిపెట్టి 
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సావార్థప్ వలలో చిక్్కక్నా్నర్, ఎలా ధనవా్యమోహంలో 
పడిపోయార్ వివరంచబడింది.

జీసస్ క్రీస్తు యొకకి ఆశ్చర్యకరమైన 
సామర్్యము

జెరూసలేములోని మందిరంలో జీససు ప్రవేశించి 
వడీ్డవా్యపారము చేసనవారని, క్రయవిక్రయాలు 
చేస్వారని, పావుర్లను అమేమావారని ఉదే్దశించి ఇలా 
చెపాపుడు -

“దేవ మందిరము ప్రార్థనాస్థలము. దానిని మీరు 
దంగలు దాకొ్కనే గుహగా మారేచుశారు” అని వరతుక్లు 
కూరుచునే బల్లలను విసరవేశాడు. పావుర్లను అమేమావారని 
తరమివేశారు. వారకి బదులుగా క్ంట్, గ్రుడి్డ, చెముడు, 
మూగ మొ॥న అవయవ వైకల్యము కలవారని మందిరంలో 
ప్రవేశపెట్టిడు. భగవంతుని ప్రార్థంచి వార ర్గాలను 
నివారంచాడు.

యహూదులలో (యూదులలో) పశుబలి ఆచారంగా 
వుండేది. ప్రజలు వార వార సామర్్థ్యని్న అనుసరంచి 
బలులిసుతుండేవారు. ప్దలు పావుర్లను బలిచేచువారు. 
మతాచారు్యలు పావుర్లను అమేమావారు.

జీససు క్రీసుతు యొక్క ఈ వింతైన సామర్థ్యమును 
చూచి మతాచారు్యలు కోపోద్రిక్తులయా్యరు. రండవ 
ర్జున జీససు ధర్మాపదేశం చేసూతు వుండగా ధర్మాపదేశప్ 
అర్హతలను సూచించే అధకారపత్రం చూపంచమని 
ఆయనను వేధంచారు.

జీససు వారతో ఈ వారతు చెపాపుడు -

దాఞంభికులైన మతచారు్యలకఞంటె 
నియమబద్ధమైన జీవితము గడుపు పేదవాడు 

గొప్పవాడు

“ఒక రైతుక్ ఇద్దరు క్మారులు. అతడు 
పెద్దక్మారుని పొలానికి వెళళిమని ఆజా్ఞపంచాడు. 
అతడు తాను వెళళిననా్నడు. ఆ తరువాత అతనికి 
పశాచుతాతుపం కలిగి తనంతన తానే పనిలోకి వెళ్ళిడు. 
రైతు రండవ క్మారుని కూడా అలాగే వెళళిమనా్నడు. 

అతడు “వెళతునా్నను!” అని సమాధానం చెపాపుడు. కానీ 
వెళళిలేదు. అందులో తండ్రి ఆజ్ఞను పాట్ంచినవాడు ఎవడని 
మీరంట్రు?” వెంటనే మతాచారు్యడు, “పెద్ద క్మారుడు!” 
అనా్నడు. అప్పుడు జీససు ఇలా అనా్నడు - “నా్యయంగా 
ధనం సంపాదించుక్ని జీవితాని్న గడుప్త వుండే 
ప్దవాడు మీకంటే ముందుగా సవార్గానికి వెళతాడు.

అప్పుడు మతాచారు్యలక్, నాయక్లక్ కోపము 
వచిచుంది. వారు జీససును చంపాలనుక్నా్నరు. ఇలా 
చేయాలంటే ప్రజలు ఏమనుక్ంట్ర్ననే భయం వారకి 
కలిగింది. జీససు ఆచరణతో ప్రజల హృదయాలను 
జయించడమే దీనికి కారణం.

జీసస్ క్రీస్తు ఉపదేశము

మరొక సందర్ంలో జీససు ఇలా చెపాపుడు -
‘బాహ్యమైన ఆడంబరం కోసం మతాచారు్యలు 

ఎన్్న పనులు చేసుతునా్నరు. తాము మహాపవిత్రులమని 
చెప్పుకోడానికి, ధరమారక్షక్లమని ఋజువు చేసుకోడానికి 
అనేక పనా్నగాలు పను్నతునా్నరు. దేవుడు ఒకడే. 
మీరందరూ సోదరులు. ప్రజలక్ స్వచేస్వాడే గొపపువాడు. 
సవారగాదావార్ని్న ప్రజలక్ మూసవేసనవాడు తుచు్ఛడు. 
తాను సవార్గానికి వెళళిలేడు. ఇతరులక్ వెళళిందుక్ 
అవకాశం ఉండనివవాడు. దేవుడి ప్రట కానుకలు తీసుక్నే 
గుడి్డనాయక్లు తుచు్ఛలు. వారకి ధనం తపపు వేరేమీ 
అక్కరలేదు. ఓ మూరుఖులార్! ధనం గొపపుదా? ధనానికి 
పవిత్రతనిచేచు మందిరం గొపపుదా? నా్యయము, నియమము, 
దయ, శ్రద్ధ - వీట్కి తావు లేక్ండా చేస్వారు తుచు్ఛలు. 
బయటక్ తళతళ మెరుసూతు వున్న పాత్రలు లోపల ఎంత 
మురకిగా వునా్నయో చూడండి. బయటక్ శుభ్రమైన 
వసా్రాలను ధరంచిన అశాశవాతమైన శర్ర్ని్న, ఎముకల 
పోగును కల ఆ మానవులు తుచ్ఛమైనవారు. మీరు పైకి 
అందర ముందూ ఎంతో నియమపరులుగా నిలబడుతారు. 
కానీ లోపల దంభము, కపటము నిండి వునా్నయి. ఓ 
జరూసలేము! నీవు నిజమైన సాధువులను వెళళిగొట్టివు. 
వార పవిత్ర చరణాలు నీవైప్ ప్రసరసూతు వుండగా నీవు 
ర్ళళివాన వార మీద క్రపసుతునా్నవు.

- సశేషాం
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మాతృదేవి స్మృతులు

నాగోలు సతసుంగ సభ్్యర్లు 
శ్రీమతి ప్రమీల, పూజ్యశ్రీ  

అలివేలుమంగమమా తలి్లతో తన 
అనుభవాలను, అనుభూతులను  ఈ 
విధంగా తెలియచేసుతునా్నరు:

మాది ఒంగోలు. మా నాన్నగారు  
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారని దర్శనం 
చేసుక్నా్నరు. ఇంట్్ల మిగతా 
ఎవరమూ వారని దర్శంచుకోలేదు.  
మా ఇంట్్ల శ్రీ సాయి లీలామృతం, 
శ్రీ గురుచరత్ర గ్ంథాలు వుండేవి. 
బాబాపటం కూడా వుండేది. కానీ 
మా ఇంట్్ల విధగా  నిత్యపార్యణ 
చెయ్యడం వుండేది కాదు. మేము 
పెద్దవాళళిం అయా్యక  నేను 
యించుమించుగా ప్రతిర్జూ 
లాయరుప్టలో వున్న బాబాగుడికి 
వెళ్లదాని్న. ఒకసార నేను బాబాగుడిలో 
వుండగా, ఒకావిడ వచిచు “నాక్ 
ఈర్జు ఒంట్్ల బాగోలేదు, కొంచెం 
మాసటిరుగార సమాధ స్వ చేసాతువా?” 
అని అడిగారు. అపపుట్్ల సమాధ 
సమెంట్తో మాత్రమే వుండేది. 
స్వకి చాలా సమయం పటేటిది. 
సరేనని ఆర్జు నేనొక్కదానే్న 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార సమాధస్వ 

చేశాను. ఇక అపపుట్నించి ప్రతిర్జూ 
పూజ్యశ్రీ  మాసటిరుగార సమాధకి 
స్వ చేసుక్నేదాని్న. ఆ ప్ణ్యమే  
నాక్  పూజ్యశ్రీ  అమమాగార సని్నధని 
ప్రసాదించిందని   అనుక్ంట్ను. 

నేను బాబా గుడిలో వున్న, 
ఉచిత హోమియో వైదా్యలయంలో 
case-sheet ర్యడం, మందులు 
కటటిడం చేస్దానిని. ఆదివారం  
EK గార హోమియో సెంటరులో  
స్వచేస్దాని్న. అదిచూస నా 
స్్నహతుర్లు ఒకమామాయి, “నీక్ 
స్వ అంటే ఇషటిం కదా, పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగార ఇంట్్ల పత్రిక స్వ వుంది 
వెళతావా?” అని అడిగింది. సరేనని 
వెళ్్లను. ఆవిధంగా పూజ్యశ్రీ అమమాగార 
దర్శనభాగ్యం కలిగింది. తరువాత 
నెమమాదిగా లోపలి స్వకి పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార అనుమతి లభించింది. అలా 
అమమాగార సని్నధలో, ఆఫీసు పనిలో 
ర్జంతా గడిచి పోయేది. కొనా్నళళికి 
ర్ధ కూడా స్వలోకి వచిచుంది. ర్జూ 
మేమిద్దరం ఉదయమే స్వక్ వస్తు 
మళీళి ర్త్రే ఇంట్కి వెళళివాళళిం. 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు నాక్ పెళ్్లకోసం, 
ఆర్గ్యం కోసం పార్యణ చెపాపురు.

నాక్ పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
అనగానే గురుతు వచేచుది వార ప్రేమ, 
కరుణ.   పూజ్యశ్రీ అమమాగార స్వలో 
ఉన్నప్పుడు అమమాగారు చూపన ప్రేమను  
అససులు మరచిపోలేను. అందరూ 
అమమాగారు మాక్ ప్రాణ భిక్ష పెట్టిరు.  
ఈ ఆపద తొలగించారు అంట్రు. కానీ 
నాక్ మాత్రం అమమాగారు జీవితాని్న 
భిక్షగా పెట్టిరు.  స్వక్ వెళ్లకముందు 
జీవితం వేరు, వెళ్ళిన తరువాత జీవితం 
వేరు.

పూజ్యశ్రీ అమమాగారు కన్నతలి్లలా 
అని్న విషయాలు నేరపుంచేవారు. ఎలా 
చెయా్యలో ఎలా చేస్తు బాగుంట్ందో 
అనే విషయాలు అమమాగార దగగారే 
నేరుచుక్నా్నను.  వంట చేస్టప్పుడు 
కూరగాయలు ఎలా తరగాలో 
దగగారనుంచి,  బియ్యం కడగడం,  
వండి   నివేదన చెయ్యడం దాకా  
చాలా శ్రద్ధగా చేయించేవారు.   బాబాకి 
నైవేద్యము చేసుతునా్నము అనే భావంతో 
చెయా్యలని చెప్పువారు.  వారకి నివేదన 
సమరపుంచిన తర్వాత దానే్న మనం 
ప్రసాదంగా తీసుకోవాలని,  దాని వలన 
మనక్ శార్రకంగా, మానసకంగా 
కూడా బలమూ మంచి ఆలోచనలు 

శ్రీమతి మాంచిరాజు ప్రమీల
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కలుగుతాయని చెప్పువారు.
ఏ పనినైనా శ్రద్ధగా బాబాపరంగా 

చెయా్యలని చెప్పువారు. ఏ పని చేసనా 
బాబాక్, మాసటిరుగారకి చేసుతునా్నమని 
అనుకోవాలి.  అట్వంటప్పుడు 
మనలో మంచి భావం కలుగుతుందని 
చెప్పువారు.  

పూజ్యశ్రీ అమమాగార దగగార 
కూరుచున్నప్పుడు తాము జలె్లళ్లమూడి 
అమమాగార  దగగార ఎలా స్వ 
చేసుక్నా్నర్ చెప్పువారు. పెద్ద పెద్ద 
మట్టి తటటిలు మొయ్యటం,  పెద్ద పెద్ద 
వసుతువులను తోమటం చేస్వారట. 
విర్మ సమయంలో కూడా పూజ్యశ్రీ 
అమమాగారు విశ్ంతి తీసుక్నే 
వారు కాదట. చిన్న చిన్న వసుతువులు 
తోమటం, శుభ్రం చేయటం, సర్దడం 
వంట్ పనులో్ల ఉండేవారట. స్వ అంటే 
ఎలా చేయాలో చెప్పువారు. పార్యణ, 
జపము, ధా్యనము ఎంత ముఖ్యమో, 
స్వ చేయడం అంతకనా్న ముఖ్యం 
అని చెప్పువారు. 

ప్రతి విషయానీ్న చాలా బాగా 
అర్థమయే్యటట్్ల చెప్పువారు. ఏదైనా 

తప్పు చేసనా :అలా కాదు ఇలా చేస్తు 
బావుంట్ంది’ అని ఎని్నసార్లయినా 
విసుగులేక్ండా చెప్పువారు. ప్రతి 
గురువారం పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార 
సమాధ దగగారక్  నివేదన చేయించి 
పంపంచేవారు. ప్రతి గురువారం 
నిలయంలో పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారకి 
పూలంగి స్వ చేసుక్నే వాళ్లం. 
మధా్యహ్నం నుంచి మాసటిరుగారకి 
కిర్టము చేస్వాళ్లం.  అమమాగారు 
మధా్యహ్నం అంతా కూరుచుని ఆ 
కిర్ట్నికి పూలు అలంకరంచడమో 
డిజైన్ సరగాగా వచేచుటట్టి చూడడమో 
చేస్వారు.  ఒకొ్కక్క వారం ఒకొ్కక్క 
డిజైన్ చేస్వారు.  ఆ టం మొతతుం 
కూరుచునే ఉండేవారు.  నెప్పులు కూడా 
లెక్కచేస్వారుకాదు. అమమాగారకి 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార స్వ అంటే 
అంత శ్రద్ధ!  ఎంత పనినైనా వైనంగా 
ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పువారు.  
పూలమాలలను ఎని్నరకాలుగా 
కటటివచోచు దగగారుండి చూపంచేవాళ్ల.  
‘ఇని్న రకాలుగా కటటివచాచు’ అన్నది 
అమమాగార దగగారే చూశాను.  ఏ పని 

ఎప్పుడు చేయాలో, ఏ పని తర్వాత 
ఏ పని చేస్తు బావుంట్ందో బాగా 
మనసుసుక్ హతుతుక్నే విధంగా 
చెప్పువారు.

నాక్ మనసు బాగోలేనప్పుడు 
దగగార కూర్చుబెట్టికొని మనసుక్ 
ఊరట కలిగించే విధంగా చెప్పువారు. 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార దగగార ఉన్నప్పుడు 
మనసు చాలా హాయిగా వుండి ఏ 
విషయాలు గురొతుచేచువి కావు. ఏవైనా 
బాధలు చెప్పుక్ంటే అమమాగారు 
అససులు మరచుపోయేవారు కాదు.   
గురుతుపెట్టికొని ‘ఎలా ఉంది’ అని 
అడిగేవారు.  ఆ బాధ తీరపోయేది. 
మన గురంచి మన కంటే అమమాగారకే 
బాగా తెలుసు.  ప్రతిక్షణమూ వెన్నంట్ 
ఉండి కాపాడే  పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
నిజంగా సరవాజు్ఞలు.

నేను మొటటిమొదట పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార దగగారకి చేరేసరకి, ఏ 
విషయంలోనూ   అవగాహన లేదు. 
కన్నతలి్ల కంటే ఎక్్కవగా నాక్ అనీ్న 
నేరపుంచారు. నేను కూడా ప్రతివిషయం 
అమమాగారకి చెప్పుక్నేదానిని. నాక్ 
యీ పెళ్ళిసంబంధం వచిచున ర్జు, 
యిలా పెళ్ళిసంబంధం వచిచుందని, 
మావాళళి యింకా ఆలోచిసుతునా్నరని 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారకి చెపాపును. వెంటనే 
అమమాగారు,  మా ఇంట్కి ఫోన్ చేస 
ఆలోచించక్కరలేదు చెయ్యమని 
చెపాపురు. అప్పుడు మా వాళ్లకి  ధైర్యం 
వచిచుంది.

2001 మారచు నెలలో నాక్ 
నిశిచుతార్థం అయి్యంది. అవవాగానే 
ఇద్దరం వెళ్్ల పూజ్యశ్రీ అమమాగారకి 
నమసా్కరం చేసుక్నా్నము. ఏప్రిల్ 
లో పూజ్యశ్రీ అమమాగారు హైదర్బాద్ 
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వెళ్్లపోయారు. మే లో  మా వివాహం 
అయి్యంది. నాక్ వివాహమయి్య 
జీవితం నాక్ ఏరపుడా్డక ప్రతిక్షణమూ 
అమమాగారు గురుతుకొచేచువారు. పూజ్యశ్రీ 
అమమాగారు యిచిచున శిక్షణ గురుతుకొచేచుది. 

మావారది హైదర్బాదు, కానీ 
ఆఫీసు పని  ఒంగోలులో వుండటం 
వల్ల మేము యిక్కడే వునా్నము.  
మేము హైదర్బాద్ వసూతు పోత 
వుండేవాళళిం. పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
హెదర్బాదులో చిక్కడపలి్లలో 
వుండేవారు. మేము హైదర్బాదులో 
వున్నప్పుడు కూడా, దూరం అవటం 
వల్ల ఎక్్కవగా అమమాగార దగగారక్ 
వెళ్లలేకపోయేదానిని. ఎప్పుడైనా పగట్ 
పూట వెడితే, పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
కాస్సుప్ మాట్్లడి పంపంచేవారు.  

తర్వాత కొంత కాలానికి మావారకి 
బిజనెస్ అవకాశాలు హైదర్బాదులో 
ఎక్్కవగా వుండటం వలన మేము 
ఒంగోలు నుంచి హైదర్బాదుకి 
2007 లో వచేచుసాము.   మావార 
బిజనెస్ వ్యవహార్లు మలా్కజగిరకి 
బాగా దూరం అయినాసరే అప్పుడు  
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు అక్కడ వునా్నరని 
మేము మలా్కజగిరకి వచేచుసాము. 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార దగగారక్ తరచుగా 
పల్లలని తీసుక్ని వెడుతుండేదానిని. 
మాక్ ఒక అమామాయి, ఒక అబా్బయి. 
కొనా్నళళికి పూజ్యశ్రీ అమమాగారు అక్కడి 
నుండి నాగోలుకి వెళ్్లపోయారు.

శ్రీనివాసుగార వివాహం 
నాగోలులో  అయి్యంది. నేను 
మావారని ఆ పెళ్్లకి వెళదామని 
అడిగాను. మావారు, “మనం వెళళివచోచు 
లేదో, పలిస్తు వెళదాం” అనా్నరు. 
తరువాత కొనా్నళళికి, పూజ్యశ్రీ 

అమమాగార దర్శనానికి వెళ్ళిము. 
అప్పుడు అమమాగారు, “శ్రీనివాస్ పెళ్ళికి 
ర్లేదేం?” అని నను్న అడిగారు. నేనేమి 
మాట్్లడక్ండా మావార వైప్ ఒకసార 
చూస, తలవంచుక్ని కూరుచునా్నను. 
అప్పుడు పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
మావారతో, “అది ఈ ఇంట్పల్ల, మేము 
పలిచినా పలవకపోయినా మీరు అని్న 
కార్యక్రమాలకి ర్వచుచు” అనా్నరు.  
మావారు అమమాగార మాటలకి 
ఆశచుర్యపోయారట. ఇక అపపుట్నించి 
ప్రతిఫంక్షనుకి అందరం వెళళివాళళిం. 
దావారకబాబుగార కళ్్యణంలో మా 
అబా్బయిని తోట్ పెళ్ళికొడుక్ని 
చేశారు. మా ఆయనకి కూడా 
గురుక్ట్ంబంతో అనుబంధం 
పెరగింది. 

నేను ఒంగోలులో పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార దగగార స్వ మొదలు 
పెట్టినపపుట్నుండీ, ఎపపుట్కీ వార 
సని్నధలోనే వుండాలన్న సంకలపుంతో 
శ్రీ గురుచరత్ర, శ్రీ సాయి లీలామృతం, 
మహాతుమాల ముదు్దబిడ్డడు గ్ంథాలు 
పార్యణ చేసుక్ంట్నా్నను. 
పూజ్యశ్రీ అమమాగారు నాగోలుకి  
వెళ్్లపోయాక,   అక్కడికి వెళళిడానికి 
పరస్థతులు అనుకూలించక మేము 
మలా్కజగిరలోనే వుండిపోయాము. 
పల్లల సూ్కల్సు,, మా ఇంట్్ల పెద్దవాళళి 
అంగీకారం,,,,ఇవనీ్న  ఆటంకంగా  
వుండేవి. నేను ముఖ్యమైన 
కార్యక్రమాలకి, పల్లలని తీసుక్ని 
నాగోలు వెళ్లదాని్న.  అలా అక్కడికి 
వసూతు-పోత వుండడంతో  సతసుంగ 
సభ్్యలందరతోనూ మాపల్లలకి 
పరచయాలు ఏరపుడా్డయి. దానితో 
మనమూ నాగోలు వెళ్ళిపోదామని 

మొదలుపెట్టిరు. చివరకి పూజ్యశ్రీ 
అమమాగార దయవల్ల, మావారు 
ఒప్పుక్ని,  మావాళళిందరని ఒపపుంచి, 
శ్రీ దావారకబాబుగార అనుమతితో  
2018లో నాగోల్ చేరుక్నా్నము. 
మళీళి మా క్ట్ంబానికి వారసని్నధలో 
వుండే భాగా్యని్న ప్రసాదించారు. 

మావారు బిజనెస్ కారణంగా, 
ఎక్్కవగా బయట డూ్యటీలో 
వుండేవారు. ఆయన అలా బిజనెస్ పని 
మీద తిరుగుతున్నప్పుడు చాలాసారు్ల 
ప్రమాదాలనుంచి కాపాడారు. 
ప్రాణాపాయం నుంచి కూడా 
తపపుంచారు. ఇలా చెప్పుక్ంటూ పొతే 
ఎన్్న వునా్నయి. ఎంతని చెపపుగలం 
అమమాగార కరుణ గురంచి..!!

పూజ్యశ్రీ అమమాగారు సమాధ 
చెందారని తెలియగానే దుుఃఖం, బాధ 
తట్టికోలేక “ఏంటమామా ఇలా వదిలేస 
వెళ్్లపోయారు” అని బాగా ఏడుసూతు 
పడుక్నా్నను. ర్త్రి కలలో  అమమాగారు 
విపర్తమైన  ఇబ్బంది పడుత, 
ఆయాసపడుత కనిపుంచారు.  నాక్ 
చాలా బాధగా అనిపంచింది.  ఎందరు 
భక్తుల బాధలు స్వాకరంచార్ అని 
అనిపంచింది.

ఎలా ఉండాలో, ఎలా జీవించాలో, 
ఎలా స్వ చేసుకోవాలో అనీ్న నేరపుంచి 
జీవితాని్న ప్రసాదించిన అమమాగారకి 
శతసహస్రకోట్ కృతజ్ఞతా పూరవాక 
నమసుసుమాంజలులు.

బాబా, మాసటిరుగార, అమమాగార 
మారగాంలో నడిచి వారకి నచిచునట్్లగా 
ఉండాలని, ఆ శకితుని ప్రసాదించమని 
పూజ్యశ్రీ అమమాగార్న ప్రార్థసుతునా్నను.

జై సాయిమాసటిర్!!
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శ్రీ కె. ఎస్.ప్రసాద్

ప్రేమ స్వరూపుడు

(అతి చిన్న వయస్్సలో మాస్టరుగారి దరిచేరి వారి ప్రేమను పఞంది, వారి 
జీవితఞంలోని ప్రతి అఞంశాని్న కుతూహలఞంతో క్షుణ్ణఞంగా పరిశీలఞంచి వారి 
ఆచరణా పాటవానికి ప్రభావితుడై ఆధ్్యతి్మక బాటలో బాటసారియై తన 
లక్ష్యము వైపు పురోగమిస్తున్న వీరు ఉత్సహఞంగా, విపులఞంగా మాస్టరుగారి 
జీవిత ఘట్్టలను మనకఞందిసూతు సాయిమాస్టర్ సని్నధికి తీస్కెళ్తునా్నరు.)

ఒకనాట్ ర్త్రి మెట్టిలో సాయి 
నామసమారణతో పడుక్నా్నను. 

మెలక్వా కాదు, నిద్రా కాదు. ఒక 
దృశ్యం గోచరంచింది. మాసటిరుగారు 
సతసుంగం హాలులో ఆసనంపై కూరుచుని 
వునా్నరు. వార వెనుక బంగారు 
కాంతులతో వెలిగిపోతున్నట్టి 
దతాతుత్రేయుడు పైకి నెమమాదిగా 
వసుతునా్నరు. నేను ఆశచుర్యపోయాను. 
ఆచారు్యల వారు చిరునవువాతో ననే్న 
చూసుతునా్నరు. నడుము వరక్ వచిచు 
ఆగిపోయినారు. దతాతుత్రేయ సావామి 
చాలా ప్రసన్నంగా వునా్నరు. చాలాస్ప్ 
ఆ దృశ్యం వున్నది. నేనెంతో ధా్యన 
పారవశ్యంలో వుండిపోయాను. ఆ 
పారవశ్యంలో విదా్యనగర్ చేర్ను. 

ఆ ర్జు మాసటిరుగారు సతసుంగం 
హారతిసుతుండే తీరు, బాబాక్ కరూపుర 
హారతి చాలా స్ప్ త్రిప్పుత వుంటే 
ఆ వెలుగులో వార ముఖారవిందం 
దివ్యశోభలతో (నాక్ సవాప్నంలో) 
దేదీప్యమానంగా వెలుగుతోంది. 
నేను అలానే చూసూతుండిపోయాను. 
అందరూ నమస్కరంచుకొని వెళ్ళిరు. 
నేను, మాసటిరుగారు మాత్రమే 
మిగిలాం. “ఏమిట్ సంగతి?” 
అనా్నరు. “ర్త్రి పడుకొని వుంటే  
మీ వెనుక దతతుసావామి సగం వరక్ 
వచిచు ఆగిపోయారు సార్” అనా్నను. 
చాలా దీర్ంగా ఆలోచిసుతున్నట్టింది 
వార చూప్. “ఈ విషయం నీవు 
ఎవవారకీ చెపపుక్” అనా్నరు. వారు 

సమాధ అయే్యవరక్ ఎవవారకీ 
చెపపులేదు. మొటటిమొదట్సారగా 
మండలార్ధనప్పుడు ప.వి. ర్మార్వ్ 
గారకి, శ్రీనివాసుల రడి్డ గారకి, 
అయోధ్యగారకి మాత్రమే చెపాపును. వార 
అవతార కార్యంలో మిగిలిన భాగం 
ఒంగోలులో పూరతుగా ప్రకటమవటం 
నాక్ తోచింది. ఆ ర్జులలో నేను 
వారకి నమస్కరంచేటప్పుడు ఆ 
దతుతునికి నమసా్కరం చేసుతునా్నననే 
భావంతో చేస్వాడిని.

వారచిచున దివా్యనుభూతులు 
తలచుక్ంటే నాకే సామర్థ్యం లేక్నా్న, 
నేనే సాధనా సరగా చేయక్నా్న , నా 
బలహీనతలను చూడక్ండా వారు 
నాక్ ‘ధా్యన’ భిక్ష వేశారంటే వారంతట్ 

(గత సాంచిక తర్వాయి)
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కరుణామయులో కదా! కలలో కూడా 
అలాంట్ అనుభూతులు పొందేందుక్ 
వీలులేదు. నేనెంతట్ అజా్ఞనిన్, 
అహంకారన్ నాక్ తెలుసు. 
మాసటిరుగారు చెపపున ఏ సాధనైనా 
అందరకంటే బాగా చేయగలనని 
నాక్ గరవాము ఎప్పుడూ వుండేది. 
మాసటిరుగారు చెప్పు వివరణలు 
ఎవవారైనా అర్థం కాలేదని మరలా 
అడిగితే నాకెంతో చిర్కేస వార వైప్ 
చులకనగా చూచేవాడిని, నాకేదో 
పెద్ద అర్థమయినట్్ల. అదెంత తపోపు 
అప్పుడు నాక్ తెలిస్ది కాదు. అలాంట్ 
వయససుది.

ఒక ర్జు జరుగుమలి్ల 
గ్రామం నుంచి ఒక విదా్యవంతుడు 
మాసటిరుగారతోట్ మాట్్లడుతుంటే, 
వార సంభాషణ వినాలనిపంచి చాలా 
ఆసకితుతో వింట్నా్నను. వారతో 
మాసటిరుగారు, “మన శాసా్రాలలోని 
విషయాలనే ఈనాట్ సైనుసు 
ధృవపరుసుతున్నది. కాని మనవారు 
మాత్రం మన ధర్మాని్న మరచి, సైనుసు 
ప్రుతో ఏదో కొతతు విషయాని్న 
తెలుసుక్ంట్నా్నమని అనుక్ంటూ 
విదేశీ నాగరకతను వంటపట్టించుకొని 
యువక్లంతా వివర్తంగా 
ప్రవరతుసుతునా్నరు. నా దగగార చాలా ఫారన్ 
జర్నల్సు లోని సైనుసు కొతతు కోణంలో 
పయనిసోతుందని ఆధా్యతిమాకతను 
సమర్థసోతుందని తెలిప్వి చాలా 
వునా్నయి. ఋష్లు తమ జీవితాలను 
లోక కళ్్యణానికి అంకితం చేశారు. 
ఇపపుట్ కొంతమంది శాస్తవేతతులు నైతిక 
విలువలక్ తిలోదకాలు ఇసుతునా్నరు.

ఏ కోణంలో చూచినా హేతు, 
నాసతుక సదా్ధంతాలక్ తావేలేదు. 
మనవారు ధర్మానికి ఎంతో 
ప్రాధాన్యత ఇచాచురు. ఇప్పుడు దీని 
ప్రశ్్న లేదు. వీళళిందరూ ధర్మాని్న 
అతిక్రమించటం లోకంలో చూసాతుం. 
‘ఏది కంట్కి కనిపసుతున్నదో దానే్న 
మేమంగీకరసాతుం’ అంట్రు. మర 
మన ఇంద్రియ నిర్మాణాన్ననుసరంచి 
జగతుతు ఈ విధంగా కనిపుసుతుందట్రు 
సైంట్సుటిలు. ఇంకోలా ఇంద్రియ 
నిర్మాణం వుంటే ఇంకోలా కనిపుసుతుంది 
ఈ జగతుతు. మర సత్యమేమిట్, అలా 
కనిపుంచేటట్టి చేస్దేమిట్ అంటే 
దానికి జవాబులేదు. మా పరశోధనలో 
వున్నదాని్న విశ్్లష్ంచటం వరకే మా 

పని. ఇంక మాకేమీ సంబంధం లేదు 
అని తప్పుక్ంట్రు వాళళి. ఈనాట్ 
యువక్లంతా దేవుని నమమాక 
పోవటమే ఒక ఫా్యషన్ అనుక్ంట్రు. 
మేం సైనుసును నముమాతాం అంటూ 
సైనుసు ఈ జగతుతు యిలా లేదంటే 
ఎందుక్ నమమారు? మర సతా్యన్నంట్ 
పెట్టిక్నా్నమనా్నరు కదా! ఈ 
విధంగా మధా్యహ్నం 2-30 గం॥ల 
దాకా ఆ వచిచునాయనక్ ఎంతో 
ఆనందంగా వివరసుతునా్నరు. వారు 
నమస్కరంచుకొని వెళ్ళిన తర్వాత నా 
వైప్ తిరగి “వారం ర్జుల నుంచి 
వున్న తీట ఇపపుట్కి తగిగాందోయ్’ 
అంటూ వంటగది దగగార వరండాలోకి 
వచిచు కూరుచునా్నరు.

మాసటిరుగారకి ప్్లట్్ల భోజనం 
వడి్డంచాను. “నీవూ పెట్టికోవోయ్, 
చాలా లేటయింది.” అంటే ఎదురుగా 
నేను కూరుచుని భోజనం చేసాను. 
మధ్యమధ్యలో చాలా విషయాలు 
చెపాపుర్ ర్జు.

ఒకసార తమాష్గా ఒక కథ 
చెపాపురు. “ఒకడు దేవుని గూరచు తపసుసు 
చేశాడు. కొనా్నళళిక్ దేవుడు ప్రత్యక్షమై 
‘ఏం కావాలి’ అంటే వాడికేమనాలో 
తెలియక సావామీ మీరే ఏమైనా మంచిది 
చెపపుండి. నేను కోరుక్ంట్ను 
అనా్నడు. ‘నాయనా! నీవు కోరుక్ంటే 
అది ఇవవాటం వరకే నా పని” అంటే చాలా 
స్ప్ ఆలోచించాడు. ఇంతవరకూ 
ఎవవారూ కోరనిది కోర చాలా గొపపు ప్రు 
తెచుచుకోవాలి అనుకొని ఆలోచించాడు. 
చివరక్ వాడు ఎప్పుడో ‘హా్యంగింగ్’ 
అనే మాట వినా్నడు. వాడు హా్యంగింగ్ 
అంటే చాలా గొపపుదిగా వుందని 
“సావామీ నాక్ ‘హా్యంగింగ్’ కావాలని 
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వుంది అని అనా్నడు. ‘నాయనా! 
మరొక్కసార ఆలోచించుకో’ అని 
అంటే, ‘లేదు సావామీ నాక్ అదే కావాలి’ 
అని అంటే, ‘సరే అలాగే ఫో!’ అనా్నడు. 
కొంత స్పట్కి పోలీసులొచిచు తీవ్వాది 
అని వాడి్న వురతీసారట. అలాగే 
మనక్ మోక్షం, ముకితు కావాలంట్రు. 
అదంటే ఎలా వుంట్ందో తెలియదు. 
అందరూ ఆ ప్రు విని నాక్ ముకితు 
కావాలి అని కోరుకోవటమే” అనా్నరు 
మాసటిరుగారు. అందరూ చాలా స్ప్ 
నవువాక్నా్నరు.

ఒకసార తలుపూరులో 
మాసటిరుగారకి మీట్ంగుంది. నేను 
ఎలాగైనా వార మీట్ంగుక్ పోవాలని 
బసాటిండుకొచాచును. బసుసులో ఎకే్కసరకి 
ఆ బసుసులోనే వునా్నరు మాసటిరుగారు. 
నేను ఆశచుర్యంతో నమస్కరస్తు, 
“ఎక్కడికొసుతునా్నవు” అంటే, “తలుపూరు 
మీట్ంగుక్ సార్” అనా్నను. అప్పుడు 
వారు, “మీక్ అక్కడ చెపపునిది ఏమైనా 
చెపాతునేమోనని వసుతునా్నవా ఏంట్? 
మీక్ చెపాపులిసునదంతా చెపాపునుర్! 
కొతతుదంటూ ఏమీ చెప్పుది లేదు” 
అనా్నరు. “ఇంతవరక్ మీరు వేదిక 
మీద ఉపన్యససుతుంటే చూడలేదు సార్! 
మిముమాలను వేదికమీద చూడాలనే 
వసుతునా్నను సార్” అనా్నను. “అలాగైతే 
సరే” అని అనా్నరు. తలుపూరు 
వెంకయ్యసావామి ఆశ్రమం చేర్ం. 
ఆశచుర్యం! వెంకయ్యసావామివారు అక్కడ 
వునా్నరు. మూడు ర్జుల నుంచి సావామి 
వారు అక్కడునా్నరు. యోగనిదలోనే 
వునా్నరని చెపాపురు వార శిష్్యలు. 
మాసటిరుగారు నెమమాదిగా సావామి 
సమీపానికి వెళ్ళి నమస్కరంచారు. 
కొది్దస్ప్ ధా్యనంలోకి వెళ్ళిపోయారు. 

తర్వాత గ్రామంలోకి వెళ్ళిం. సూ్కల్ 
వార్కోతసువం. సుబ్బర్మయ్యగారు 
అక్కడే వునా్నరు. మీట్ంగ్ లేట్గా 
ప్రారంభించారు. మాసటిరుగారు అక్కడ 
విదా్యరు్థలక్, ఉపాధా్యయులక్ 
విజా్ఞనపరమైన విషయాలు 
వివరంచారు.

ఒకసార ఉదయం 9గం॥లక్ 
చాలామంది గుంప్గా వసుతునా్నరు. 
ఒకడు పెద్ద బొబ్బలు పెడుతునా్నడు! 
ఏమైందని నేనడిగితే “వాడికి తేలు 
క్ట్టింది. మాసటిరుగారు మంత్రమేసాతురని 
తీసుకొసుతునా్నం” అనా్నరు. నేను 
వార రూంలోకి వెళ్ళిను. అందరూ 
ఎలా మంత్రానికి బాధ తగుగాతుందో 
చూడాలని సతసుంగ హాలు జనంతో 
నిండిపోయింది. మాసటిరుగారు 
ఆసనంపై కూరుచుని బాబా వూదీ వాడికి 
పెట్టి వాణి్ణ తాకక్ండా తన చేతిని 
నెమమాదిగా క్ందక్ అంటూనా్నరు. 
బాబా యందు సరవాజీవులూ వునా్నరన్న 
సుఫురణ వార ముఖంలో కొట్టిచిచునట్్ల 
కనిపుసుతుంది. అలా తన చేతిని కదిలిసూతునే 
వునా్నరు. 5 ని॥లలో వాడికి బాధ తగిగా 
నడచివెళ్ళిడు.

కాలేజీ సెలవు ర్జులో్ల ఒక 
గురువారం ఉదయానే్న 8గం॥లక్ 
మాసటిరుగార రూంలోకి నిశ్శబ్దంగా 
వెళ్ళిను. మాసటిరుగార ధా్యనానికి 
అంతర్యం కలుగుతుందనే 
ఉదే్దశ్యంతో అడుగులోఅడుగు వేసూతు 
లోపల కూరుచునా్నను. అంతే కళళి 
నెమమాదిగా మూతలు పడుతునా్నయి. 
దీర్మైన ధా్యనంలో వుండగా, అప్పుడు 
వినిపుంచింది మృదుమధురమై 
ఆచారు్యల వాణి ఆ రూమంతా 
వా్యపంచింది. గురుగీతా శో్లకాలను 

ఆలపసుతునా్నరు. ఆ తర్వాత ఉదయ 
ప్రార్థనానంతరం శ్రీసాయినాథుని 
షోడశోపచార పూజక్ 
ఉపక్రమించారు! ఒకొ్కక్క ఉపచార్ని్న 
భావయుకతుంగా పలుక్తునా్నరు. 
నాకెంతో ఆనందం కలిగింది.

మధ్యలో బాబా నామావళ్ని 
ఒకొ్కక్క నామాని్న ఎన్్నసారు్ల 
చెప్తునా్నరు! సవార్ని్న హెచుచు తగుగాలుగా 
చేసూతు అలా ఆ నామాలని్నంట్ని ధా్యన 
పారవశ్యంలో చెప్పుత, ఉపచార్లనీ్న 
పూరతుచేస నిశచుల ధా్యననిష్ఠలో 
నిలిచిపోయారు. లోకవాసన లేదు. 
బాహ్యసమాృతి లేదు.  శ్రీ సాయినాథుడు, 
మాసటిరూ ఒక్కరే. ఒకరకొకరు 
భేదమేలేని అభేద్యస్థతిలో భావంతో 
మైమరచి ‘శిలావిగ్హంలా’ కదిలితే 
ఒట్టి. లేచి భోజనం చేయాలన్న 
ఆలోచన లేదు. నామట్క్ నేను 
ఆ ముఖారవిందంలోని లోతులి్న 
నిశితంగా పరశీలనా దృష్టితో చూసూతునే 
వునా్న, వెనుక నేను వునా్ననన్న సపుృహే 
లేదు. అక్కడ జగతుతు లేదు! కాలం, దేశం 
తెలీని లోకమది! నిశచులమైన, నిరమాలమైన 
వానిలా కనిపంచారు ఆ చైతన్యమూరతు! 
అణువణువు సాయిప్రజ్ఞతో నింప్క్న్న 
ఆ ప్రేమమయ జో్యతిరూపమే శ్రీ 
సాయిమాసటిరు. ఎక్కడో దూర్న 
చెట్టి పై కాక్ల ధవానులు, పచుచుకల 
కిచకిచలు! తలి్ల కొరకెదురుచూసుతున్న 
లేగదూడలు ‘అంబా’ అనే అరుప్లు! 
ర్డు్డన అప్పుడప్పుడు వచిచు పోయే 
లార్లు, బసుసుల హార్్న మోతలు! 
బావి గిలక చప్పుళ్్ల, పసపల్లల 
కేరంతలు లీలగా వినిపుసూతునా్న, ఆ ధా్యన 
పారవశ్యం నుంచి బయటపడవేయలేక 
మూగబోయాయి. 2గం॥ల 
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వరకూ ధా్యన భావనా వినువీధలో విహరంచి ఈ పృధ్వాతలాని్న 
ప్నీతమొనరుచుటక్ ఆ పరతతవాం ఆచారు్యలలో చల్లని చూప్గా మార 
దీనులపాలిట వరమై వారని బ్రోచుటక్ కనులు విచుచుక్న్న చందంగా 
ముందు కనుబొమమాలు ముడిపడా్డయి. మరలా కొది్దస్ప్ పరతతావాని్న 
వీడలేక, ధా్యనపారవశ్యంలో లీనమైనారు. మాసటిరుగారు బాబా 
నామావళ్ చదువుత ఒకొ్కక్క ప్ష్పుని్న బాబాక్ సమరపుంచేవారు. 
ప్వువాలనీ్న పెద్దర్శిగా ఆ చిత్రపటంలోని బాబాను ముంచెతుతుతున్న 
అపూరవామైన దృశ్యం నా సమాృతిపథంలో మరప్ర్ని మధురసమాృతిగా 
నిలిచిపోయింది.

శ్రీపూజ్య మాసటిరుగారు నెమమాదిగా కదిలి ‘శ్రీ సాయినాథ్ 
మహర్జ్ కీ జై!’ అనా్నరు! నేను గొంతు కలుప్దామంటే 
మాట పెగలలేదు. మనసుసులోనే వారకి జోహారు్ల అరపుంచాను. 

మాసటిరుగారు బాబాక్ నమస్కరంచి విభూతి 
పెట్టిక్ని ఆననంపై కూరుచునా్నక, నేను 
బాబాక్ నమస్కరంచి, మాసటిరుగారకి శిరసుసు 
వంచి నా రండు చేతులలో వార పాదాలను 
‘కందిపోతాయేమోనని’ సుని్నతంగా తాక్త 
నమస్కరస్తు వారు నా నుదుట విభూతిని పెట్టి నా 
కళళిలోకి కరుణాదృక్్కలతో చూశారు. అప్పుడు 
2గం॥30ని॥లు అయి్యంది. అనిరవాచనీయమైన 
అనుభూతిని హృదయంలో నింప్కొని నేను 
వారవద్ద సెలవు తీసుకొని మరలా ఇంట్కి 
బయలుదేర్ను. దార పొడవునా కనిపుంచే 
ప్రకృతంతా కొతతు, వెలుగులతో ప్రకాశిసూతు 
కనిపుంచింది. 

విదా్యనగర్ సాయిమందిరం ప్రాంగణంలో 
బావి త్రవవాకానికని పూండీసావామి దగగారనుంచి 
తెచిచున కొబ్బరకాయ కొట్టి మొదట మాసటిరుగారు 
గడ్డపార తీసుకొని త్రవవాడం ప్రారంభించారు. 
ఆ తర్వాత పార తీసుకొని మట్టిని తీయడం 
మొదలు పెట్టిము. నేను, దామూ, దేవయ్య, 
మూరతు, శ్రీనివాసుల రడి్డ, ర్మకృష్్ణ రడి్డ, 
ప్రకాశర్వు, గోవిందపపు, సుధాకర్  రడి్డగారు, 
ఇంకా చాలామంది ఆ ర్జు బావి త్రవవాకంలో 
పాలొగానా్నము. భకితు భావంతో. మంచి వేసవికాలం! 
విజృంభించిన సూరు్యని ధాట్కి మలామలా 
మాడి మసై పోతునా్నయి పచిచుక బయళళినీ్న. 
ఒంట్నిండా చమటలు కక్్కతునా్న బాబా స్వలో 
వునా్నరు సతసుంగ విదా్యరు్థలు. మాసటిరుగారు 
ఇంట్కి ఒకరని పంప పెద్దగినె్న నిండా చల్లని 
మజజిగ తెపపుంచారు. మజజిగలో అల్లం, కరవేపాక్, 
పచిచుమిరచు, శంఠ ఇంకా ఏవేవో వేస అమమాగారు 
తయారుచేస పంపారు. కడుపార త్రాగినాము.

మాసటిరుగారు అనేక యోగ ముదలను 
వుపయోగించేవారు! శావాస చూచి ఎప్పుడూ 
పని జరుగుతుందో, జరగదో చెప్పుటట్వంట్ 
వ్యకితు మాసటిరు సని్నధలో కూరొచుని వున్నప్పుడు ఆ 
వ్యకితు “మీ సని్నధలో, ఇడా, పంగళ్ నాడులనీ్న 
సక్రమంగా పని చేసుతునా్నయి సార్. నేను ఉదయం 



 2022 23

 
నుంచి సమానంగా లేక్ండా వుంటే, 
తంట్లు పడుతునా్న కానీ మీ దగగార 
వాటంతటవే పనిచేసుతునా్నయి” అని 
అనా్నడు! “సదుగారు సాయి సని్నధలో 
వాటంతటవే మన ప్రయత్నం చేయకనే 
జరుగుతా” యని మాసటిరుగారు 
చెపాపురు.

ర్టర్క్లబ్ వారు 
మాసటిరుగారతో మీట్ంగ్ 
చెరువు సుబ్రహమాణ్యశరమాగారంట్్ల 
ఏర్పుట్చేశారు. ఒకసార అందులో 
సతసుంగంలో నేట్ సామాజక 
సమస్యలని్నంట్కీ కారణం ధరమా 
ప్రచారం లేకపోవటమే. అనేక 
సామాజక సంస్థలనీ్న ప్దవార 
భౌతికమైన అవసర్లు తీరచునా, వ్యకితులో 
వికాసం, వివేకం లేక్ంటే సమకూరచున 
వనరులనీ్న దురవానియోగం కావని 
గా్యరంటీ ఏమిట్? కనుక అందరం 
ఒక్కసార ఈ సమస్యను వేరే 
కోణంలోంచి పరశీలిదా్దం. ఒక వ్యకితు 
రక్షా లాగుకొంటూ జీవిసుతునా్నడు. 
వాడు తన సంపాదనతో క్ట్ంబాని్న 
పోష్ంచక మద్యం, సనిమా మొ॥న 
విలాసాలక్ తగలేసుతునా్నడు. ఇంక 
క్ట్ంబం జరగేదెలా? వాళళి పల్లలు 
మంచి పౌరులైతే కదా సమాజం 
సుఖశాంతులతో వుంట్ంది! 
అలాకాక్ంటే, వారు నైతికంగా 
పతనమై సమాజానికి చీడప్రుగులా్ల 
తయారు అవుతారు. కాబట్టి ర్గులక్ 
మందులు పంచడం, పల్లలక్ గుడ్డలు 
పంచి, ప్సతుకాలు ఇవవాటం మంచిదే 
కాని ఆయా వ్యక్తులు వాట్ని వారే 
సమకూరుచుకొనే పథకాలను మీవంట్ 
వారు ఆలోచించి నెరవేరచుతే చాలు, 
వారే కావలసనవి నెరవేరుచుక్ంట్రు. 

అంతేకాని మా సంస్థ దావార్ 
ఇంతమందికి మందులు ఇచాచుం, ఇని్న 
కళళిజోళళి ఇచాచుము, ఇంకా అనేక 
రకాలైన భౌతికావసర్లను తీర్చుమని 
ప్పర్్ల ప్రకట్ంచు కోవడానికే తపపు 
వ్యకితులో మారుపు ర్దు. వాడిలో 
మారుపు వస్తు సమాజం బాగుంట్ంది. 
లేకపోతే అభివృది్ధ అంతా ఫొట్లకే 
పరమితమౌతుంది. కాబట్టి వ్యకితుని 
సంస్కరంచక్ండా సమాజాని్న 
సంస్కరంచలేమనా్నరు మాసటిరుగారు.

మాసటిరుగారతో కలిస చివటం 
అమమాను సందర్శంచే భాగ్యం 
కలిగింది. మాసటిరుగారతో పాట్ 
నేను, మర కొంతమంది కలిస 
చివటం వెళళిసరకి అర్ధర్త్రి అయి్యంది 
మాసటిరుగారొచాచురని అమమా శిష్్యలక్ 
తెలిస చాలామంది ర్మాలయం వద్దక్ 
చేర్రు. అమమాక్టీరంలోనే వుంటే 
నిద లేపవద్దని మాసటిరుగారనా్నరు. 
10 ని॥లలో ‘అమమా’ తలుప్ తీసుకొని 
బయటకొచాచురు. అందరం 
నమస్కరంచుకొనా్నము. “మీక్ శ్రమ 
కలిగించాము అమామా” అంటే, అమమా 
“ఫర్వాలేదు” అనా్నరు. అందరకీ 
అరట్పండ్లను ముందు అమమా కొది్దగా 
కొరకి తర్వాత ప్రసాదంగా ఇచాచురు. 
నేను “అమామా! మీరు నను్న కాపాడాలి” 
అనా్నను. అమమా తల ఆడించారు 
అలాగేనని. అమమాక్టీరం ముందు 
అందరం కూరొచుని వున్నప్పుడు, నేను 
ధా్యనం చేసుక్ంటూ వునా్నను. 
ధా్యనంలో గొపపు వెలుగు గోచరంచి 
కొంత దూరం ప్రయాణించింది. వెంటనే 
నేను కళళి తెరచాను. క్టీరం లోపల 
నుంచి నా ముందుక్ అమమా నెమమాదిగా 
వచిచు కొది్ద ప్రక్కగా కూరుచునా్నరు. 

మాసటిరుగారు, మేము అమమా వద్ద సెలవు 
తీసుకొనాలని లేస్తు అమమా వుదయానే్న 
వెళళి అని చెపాపురు. 10 గం॥లోగా 
ఒంగోలుక్ చేరతే గాని మాతో వచిచున 
కొందరు సకాలంలో ఆఫీసులక్ 
వెళళిలేరు కాబట్టి సెలవు తీసుకొని 
చివటం నుంచి బయలుదేర్ం! అమమా 
వాక్్క బ్రహమా వాక్్క. 10 మైళళి మా జీప్ 
వెళ్ళిన తరువాత టర్ పంచరై ర్డు్డ 
మీదే ఉదయం దాకా వున్నది. డ్రైవర్ 
వెళ్ళి పంచర్ వేసుకొని వచిచున తర్వాత 
వేగంగా ఒంగోలుక్ చేరనా మధా్యహ్నం 
2గం॥లు అయి్యంది. ఇంట్కెళ్ళినా 
భోజనాలు వండి తినాలంటే 4గం॥ 
అవుతుందని, అజంతా హోటల్ లో 
అందరం కలస భోజనం చేశాము. నాకై 
నేనైతే అమమాను చూడాలంటే ఈ జనమాక్ 
వీలైయే్యది కాదు. కేవలం మాసటిరుగార 
దయ వల్లనే అమమా దర్శన, ఆశీసుసులు 
లభించాయి. అర్ధర్త్రి చివటం అమమా 
దర్శనానికి వెళ్ళి వార నిద్రాభంగం 
కలిగించిన నేర్నికి అప్పుడు చివటం 
వెళ్ళిన వారంతా మాసటిరుగారతో 
విభేదించి వారకి దూరమైనారు. 
నేను అమమాను “మీరు నను్న 
కాపాడాలమామా” అనా్నను. అందుకే 
కాబోలు కొంతకాలం దూరం చేసనా 
తిరగి శ్రీ గురుదేవులైన మాసటిరుగార 
చెంతక్ చేరచు వార ఆశీసుసులిపపుంచారు. 
కొంతకాలం వారకి భౌతికంగా 
దూరమైనా, సాయి స్వ దావార్ 
మానసకంగా ఎప్పుడూ నాలోనే వున్న 
మాసటిరుగారు శ్రీగురుదేవదతుతునిగా 
అనుభమయే్యవారు.
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నేట్ సాయి భక్తులక్ బాబాచరత్ర 
గ్ంథాలలో ‘శ్రీమతి మేనేజర్’ గా 

పరచయమయిన భక్తుర్లు శ్రీమతి 
తార్బాయి సదాశివ తార్్కడ్. 
ఈమె తన మరది అయిన ఆర్. ఏ. 
తార్్కడ్ దావార్ మొదట్సారగా బాబా 
మహమ వినా్నక, ఆమెక్ కొంత 
భకితుశ్రద్ధలు కలాగాయి. ఒకప్పుడు వీర 
పాప నళ్నీ తార్్కడ్ క్ పదిహేనవ 
మాసంలో అకసామాతుతుగా జబు్బ చేసంది. 
అప్పుడామె, “బాబా నిజంగా నా మరది 
చెపపునంత గొపపువారే అయితే నాబిడ్డ 
ఆర్గ్యం చక్కబడాలి. అదే జరగితే 
మాక్ట్ంబమంతా బిడ్డను తీసుక్ని 
బాబా దర్శనానికి శిరడీ వసాతుము” అని 
మొక్్కక్న్నది. తవారలో బిడ్డ ఆర్గ్యం 
బాగయింది. ఆ దంపతులు బిడ్డను 
తీసుక్ని వెళ్ళి బాబాను దర్శంచారు. 
అప్పుడామె చవిచూచిన సాయి సని్నధ 
ప్రభావం గురంచి యిలా చెపపుంది :

“ఆ ర్జులలో శిరడీ గ్రామంలో 
వీధ దీపాలే వుండేవి గావు. అక్కడ 
అపపుట్్ల గ్రామ పంచాయితీయే లేదు. 
దానికి తోడు గ్రామంలో ఎక్కడ 
పట్టినా పాములు తిరుగుతుండేవి. 
ఒకర్జు ర్త్రి ఆమె కట్క చీకట్లో 
ఒక వీధ వెంట నడుసుతుండగా ఎందుకో 
తనక్ తెలియక్ండానే ఒకచోట 

నిలిచిపోవాలనిపుంచి నిలబడిపోయింది. 
కొది్ద నిముష్లలో ఎవర్ అట్వైప్గా 
దీపం తీసుకొచాచురు. అప్పుడు తెలిసంది 
- ఆమె ఒక్క అడుగు ముందుక్ 
వేసవుంటే అక్కడ వీధ మధ్యలో 
పడుక్నివున్న పాముపై ఆమె కాలు 
పడేదే! బాబా తమ సూక్షష్మమైన ర్తిన 
భక్తులను తగుర్తిన ప్రేరేపంచి ఎలా 
కాపాడుక్ంట్ర్ ఆమెక్ అర్థమైంది. 
ఇలా ఎన్్నసారు్ల జరగింది. ఆయన 
యిలా ఎని్నసారు్ల రక్షించినా మనం 
గురతుంచగలమా?

ఈమెక్  ఎవరనీ 
అసహ్యంచుకోక్ండా అందరలో 
భగవంతుని చూడాలని బాబా 
నేరపున విధానం చిత్రమైనది. ఆమె 
సమక్షంలో ఒకర్జు ఒక క్ష్టిర్గి 
మశీదులో ప్రవేశించగానే చూచి ఆమె 
అసహ్యంచుకొన్నది. కాని బాబా అతని 
గుడ్డలమూటలోని పాలకోవా బిళళితీస 
ఆమెక్ కొంచెం యిచిచు తినమని 
ఆదేశించారు; కొంచెం ఆయన న్ట్్ల 
వేసుక్నా్నరు. నాట్నుండి ఆర్గ్యం 
గురంచి వైద్యశాస్తం చెప్పు జాగ్తతులకంటే 
బాబా అనుగ్హమే బలీయమైనదని 
ఆమె గురతుంచింది.

బాబా మరొక ర్తిన గూడా 
ఈమెను అనేకసారు్ల కాపాడారు. 

ఒకప్పుడు శిరడీలో వుండగా శ్రీమతి 
తార్్కడ్ కళళి బాగా పోట్్ల ప్ట్టి నీరు 
కారుతునా్నయి. ఈమె ఎపపుట్వలె 
మశీదుక్ వెళ్ళి బాబా ఎదుట 
కూరుచున్నది. ఆయన కొది్దక్షణాలు ఆమె 
కళళిలో్లకి చూచారు. అపపుట్కప్పుడే ఆమె 
కంట్పోట్ తగిగాపోయి నీరు కారడం 
ఆగిపోయింది. కాని బాబా కనులవెంట 
నీరు కారసాగింది. ఆమె బాధను 
ఆయన తమ పైకి స్వాకరంచి ఆమెను 
కాపాడారు.

ఒకసార తార్్కడ్ దంపతులు 
శిరడీ వెడుత తమతోగూడ 
వారబంట్రోతును తీసుకెళ్ళిరు. 
ఒకర్జుతనికి తీవ్మైన 
తొంట్నొపపువచిచు లేవలేకపోయాడు. 
అపపుట్్ల ఆ గ్రామంలో ఎట్టి వైద్యవసతీ 
లేదు. అప్పుడు తార్్కడ్ వెళ్ళి బాబా 
ఎదుట నిలబడా్డడు. అతనిని చూసూతునే 
బాబా, “నా కాలంతా నొపపుగా 
వున్నది. నొపపు దుర్రంగా వున్నది” 
అనా్నరు. అప్పుడొక భక్తుడు, “అది 
తగేగాందుకేమైనా చేయర్దా?” అనా్నడు. 
అప్పుడాయన, “అవును, ఆక్పచచుని 
ఆక్లు వెచచుచేస వాట్తో కాప్కాస్తు 
నొపపు తగిగాపోతుంది’’ అనా్నరు. “ఏ 
చెట్టి ఆక్లు?” అని అడిగాడు భక్తుడు. 
బాబా, ‘‘లిండీ కాలువదగగార దరకే 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ
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ఆక్లు” అనా్నరు. “అది కోరపుడ్ (Al-
oes) ఆకేనా?” అని ఒకరడిగితే, బాబా 
“అవును, ఆ ఆక్తెచిచు నిలువుగా చీలిచు 
నిప్పు సెగచూప కటేటిస్తు తగిగాపోతుంది” 
అనా్నరు. ఆయన చెపపున మాటలు తమ 
బంట్రోతు కోసమేనని గురతుంచి తార్్కడ్ 
ఆ చెట్టి ఆక్లు తెచిచు అతడికి అట్టి 
చికితసు చేస్తు అతని బాధ తగిగాపోయింది.

       సం॥1915లో సుమారొకమాసం 
పైగా శ్రీమతి తార్్కడ్ తీవ్మైన 
పార్శప్ నొపపుతో బాధపడింది. ఎని్న 
మందులు వాడినా తగగాకపోయేసరకి 
ఆమె బాధ భరంచలేక చనిపోవడమే 
మేలని తలచింది. కాని యింతలో 
ఆ చనిపోయే లోపల శిరడీ కెళ్ళి 
బాబా పాదాలవద్దనే పోతే, మహా 
అదృషటింగదా అనితోచి భరతుతో కలస 
కోపర్గాం చేరంది. అక్కడ గోదావర నది 
చూడగానే, తాను చనిపోయే ముందు 
చివరసారగా గోదావర సా్ననం చేస్తు 
ఆ ప్ణ్యం గూడ వసుతుంది గదా అని 
తలచి, ఆమె తెగించి ఆ చనీ్నట్ సా్ననం 
చేసంది. సామాన్యంగా అంత చల్లట్ 
నీట్లో సా్ననంచేస్తు తలనొపపు మర్ 
ఎక్్కవవావాలి. అదేమి చిత్రమోగాని 
ఆమె సా్ననం చేస నదిలోనుంచి 
బైటకొచేచుసరకీ ఆ బాధ మచుచుకైనా 
లేక్ండా పోయింది. అంతేకాదు, అట్ 
తర్వాత ఆమెకా బాధ ఎన్నడూ తిరగి 
కలుగలేదు.

బాబా లౌకికంగా ఆమె భరతును 
గూడ అనుగ్హంచారు. ఒకసార 
అతనిని ఒక మిలు్లలో మేనేజర్ 
పదవినుండి తీసవేసారు. అట్ 
తర్వాత అతడెంతోకాలం నిరుదో్యగిగా 
వునా్నడు. చివరక్ బాబావద్ద 
ఆశీరవాచనం తీసుక్ంటే తనక్ 
ఉదో్యగం లభించవచచుని తలచి ఆ 

దంపతులు శిరడీ చేర్రు. కాని 
చాలా ర్జులక్కడ వునా్నగూడా 
బాబా అతడి వుదో్యగం గురంచి ఏమీ 
ప్రసాతువించకపోగా, “తాతా్యపాట్ల్ 
మొ॥న వాళళి కాలక్షేపానికి 
అహమాదునగర్ వెళతునా్నరు. నీవు 
గూడా వాళళితో వెళ్్ల అక్కణు్నంచి పూణే 
వెళళి!” అనా్నరు. బాబా తనక్ ఉదో్యగం 
చూపంచక్ండానే విన్దాలక్ 
పంప్తునా్నరని తలచి అతడెంతో 
చిన్నబుచుచుక్నా్నడు. అయినపపుట్కీ 
బాబా ఆదేశాని్న పాట్ంచక తపపుదని 
తలచి అతడు అహమాద్ నగర్ లో 
సనిమా చూస అక్కడనుండి పూణే 
వెళ్ళిడు. అప్పుడుగాని తనను బాబా 
అక్కడకెందుక్ పంపార్ అర్థంగాలేదు. 
పూణేలో ఒక మిలు్లలో పనివారంతా 
సమెమా ప్రారంభించారు. పనివారతో 
వ్యవహరంచడంతో ఎంతో సమరు్థడని 
ప్రు పొందిన తార్్కడ్ కోసం ఆ మిలు్ల 
యజమానులు బొంబాయి మొ॥న 
ప్రాంతాలక్ తంతిదావార్ ఆహావానాలు 
పంపారు. సరవాజు్ఞలయిన బాబాక్ 
అది తెలిస్, సమయానికి అక్కడికి 
పంపడంవలన అతడికి వెంటనే ఆ 
మిలు్లలో మేనేజర్ గా ఉదో్యగమొచిచుంది. 
బాబా ఆదేశాలు తాతా్కలికంగా 
ఎంత పరుషంగా అనిపంచినా, 
పర్యవసానాలు చూచాక గాని అమృతం 
వంట్ వార అంతరంగంలోని సంకలపుం 
మనకర్థంగాదు.

బాబా గురంచి శ్రీమతి తార్్కడ్ 
కొని్న ఆసకితుకరమైన వివర్లు 
చెపపుంది : ‘’తెల్లవారగానే ఆయన 
ధుని దగగార కూరొచుని తమ చేతులు, 
వ్రేళళి చిత్రవిచిత్రంగా కదిలిసూతు ‘హక్’ 
(పరమాతమా) అనే పదం ఉచచురంచేవారు. 
భక్తులక్ బాబా ఆధా్యతిమాక ఉన్నతి 

ప్రసాదించే పద్ధతి ఎంతో గుపతుంగా 
వుండేది. ఎంతో అరుదుగాగాని ఆయన 
దైవం గురంచి మాట్్లడేవారేగాదు. 
ఆయన అనుసరంచిన సాధనా 
పద్ధతులేమిట్ ఎవరకీ 
అంతుపటేటివిగావు. కాని ఆయనలోని 
పవిత్రత, బలము, క్రమబద్ధత, 
వైర్గ్యము సపుషటింగా ప్రకటమయే్యవి. 
ఆయన జబు్బగా వున్నప్పుడుకూడా 
భిక్షక్ మాత్రం వెళళివారు. అలా తెచిచున 
దానిలో ఆయన సవాలపుంగా మాత్రమే 
భ్జంచేవారు. మిగిలినదంతా 
యితరులక్ యిచిచు వేయడమో, లేక 
వారే తీసుక్పోవడమో జరగేది.

        సామాన్యంగా    బాబా    చెప్పు 
మాటలు - ‘వరతుక్లు’ (వణి), ‘నూనె 
వా్యపారులు’ (తేలి) క్ సంబంధంచేవే 
వుండేవి. సూ్థలదృష్టికి ఆయన మాటలు 
అర్థం లేని పచిచువాగుడుగా తోచేది. 
కాని ఆయన బుది్ధపూరవాకంగానే 
అలా మాట్్లడేవారు. ఆయన ఎవరని 
ఉదే్దశించి మాట్్లడతార్ వారకి 
మాత్రమే అర్థమయే్యవి. సుఖాలపట్ల 
నిర్లపతుతే ఆయనలోని ప్రధానలక్షణం. 
ఆయన తమ నివాసం గురంచిగాని 
సుఖాలపట్లగాని, కించితె్తునా 
పట్టించుకొనేవారుకాదు. శిథిలమై మట్టి 
పెళళిలు ర్లుతున్న ప్ర్తనమైన ఆ 
మశీదే వార నివాసము. సాయి దానిని 
ఎన్నడూ మరమమాతుతు చేయించాలనిగూడ 
తలచేవారుగాదు. ఎవరైనా 
మరమతుతులు చేయించాలనుక్నా్న 
వారకి ఆటంకాలు కలిగాంచేవారు. ఆయన 
ర్జు విడిచి ర్జు ర్త్రి సమయాలలో 
చావడిలో వున్నప్పుడు మాత్రమే భక్తులు 
మశీదులో మరమమాతుతులు చేయగలాగారు. 
అలా ఒక్క ర్త్రిలోగానే మశీదులో 
నేలంతా బాగుచేసారు.
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బాబాక్ ఒక ప్రతే్యకమైన 

సా ధ నా మా ర గా మ ం టూ 
ఏదీ లేదు. కాని ఎవరకైనా 
యోగమారగాంలో బాధలెదురైతే 
ఆయన పరష్కరంచగలిగేవారు. 
యోగమభ్యససుతున్న ఒక సాధక్డికి 
మొలలవా్యధ వచిచు చాలా రకతుం 
పోతుండేది. అతడు బాబా వద్దక్ 
వచిచు ఆయన సహాయంతో ఆ వా్యధ 
నివారంచుక్నా్నడు. వార ఔదార్యం 
విశ్షమైనది. నిత్యమూ వారకివచేచు 
దక్షిణలు వందలలో వుండేవి. 
అదంతా ఆయన పంచేస్వారు. 
నిరంతరమూ ఆయనవద్దక్ 
వచేచు భజన బృందాలను, ఫకీర్లను 
ఆయన ఉదారంగా సత్కరంచేవారు. 
వార ఆతమానిగ్హము మరయు 
ప్రశాంతతలు గూడా విశ్షమైనవే. 
ఆయనక్ మామిడిపండు, రవవాకేసర, 
పెద్ద చిక్్కడుకాయలు యిషటిమని 
కొందరనుక్న్నపపుట్కీ నిజానికి భోజన 
పదార్్థలలో ఆయనక్ యిష్టియిష్టిలే 
లేవు. ఆయన తమ ఆర్గ్యం గురంచి 
ఏమీ పట్టించుకోరన్నది అందరకీ 
తెలిసనదే. ర్జులో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా 
ఆయనను దర్శంచవచుచు. “నా దర్్బరు 
ఎల్లవేళలా తెరచేవుంట్ంది’’ అని 
ఆయనే అనేవారు.

బాబా చర్యలనీ్న ఎట్టి క్ట్లత 
లేక బాహాటంగానే వుండేవి. ఆయన 
గోప్యంగా ఏమీ చేస్వారు కాదు. 
సగుగాతో ఇతరులనుండి ఆయన 
కపపుప్చుచుకోవాలిసున అవసర్లు 
ఏమీలేవు. నిశచులమయిన ప్రశాంతత, 
సంపూర్ణమైన స్వాచ్ఛ ఆయన ప్రతే్యక 
లక్షణాలు. ఆయన సాధంచుకోవలసన, 
లేక సంరక్షించుకోవలసన సావార్థంగాని 
లేక సంస్థలుగాని ఏవీలేవు. ఆందోళన 

పడవలసన ఆసతుపాసుతులేవీ ఆయనక్ 
లేవు. నిత్యమూ అంత ధనమొసుతునా్న 
ఆయన సమాధ చెందిననాడు వారవద్ద 
₹16/-లు మాత్రమే మిగిలాయి. 
సంపూర్ణమయిన నా్యయము, 
నిషపుక్షపాతము వార సహజ 
లక్షణాలు. ధనిక్లక్ అడుగులక్ 
మడుగులొతతుడంగాని, లేక ప్దలను 
తిరస్కరంచడంగాని ఆయన 
ఎన్నడూ చేస్వారుగాదు. ప్రభ్తవా 
ఆదాయప్ శాఖాధకారులు, కలెకటిరు్ల, 
జలా్ల అధకారులు, మమలతుదారులు 
ఎందరందర్ ఆయన చెంతక్ 
వసుతుండేవారు. అలాగే వీధులవెంట 
తిరగే నిరుప్దలు, బిచచుగాళళిగూడ 
వసుతుండేవారు. బాబా వారనందరనీ 
సరసమానంగా చూచేవారు. నేను 
చూచిన మహనీయులందరకంటే 
ఆయనెంతో గొపపువారు”.

 ప్రతే్యకంగా సాయిసని్నధ గురంచి 
ఆమె యిలా చెపపుంది; ‘“అక్కడక్ 
(వారసని్నధకి) వెళళిగానే మన కెట్టి 
ప్రమాదమూ ర్జాలదన్న సె్్థర్యము 
అనుభవమయే్యది. నేను వెళ్ళి వార 
చెంతన కూర్చుగానే నా బాధలనీ్న 
గురుతులేక్ండా పోయేవి. అంతేగాదు, 
ఈ శర్రము, ప్రాపంచికమైన బాధ్యతలు, 
చింతలు - వీట్లో ఏవీ గురొతుచేచువి 
గావు. గంటలు గడుసుతునా్న అచచుట 
ఆనంద పారవశ్యంలో వాట్ గమనమే 
తెలిస్దిగాదు. నిజమైన భక్తులెందర్ 
ఆయన వద్ద పొందే అదివాతీయమైన 
అనుభవం అదే. ఆయనయే 
మాక్ సరవాసవాం. తాము దేహానికి 
పరమితులన్న భావం ఆయనలో 
ఊహకైనా వుండేదిగాదు. ఆయన 
సమాధ చెందాక, నేను కోలోపుయిన వార 
సని్నధ ఎంత విలువైనదో యిప్పుడు 

నాక్ అర్థమవుతున్నది. ఇక వార 
సని్నధలో ఆ దేహము, ప్రపంచాలను 
మరపంచగల ఆనందము యిప్పుడు 
లభించదుగదా! సాక్షాతుతు మా ప్రాణాలే 
పోయినట్లయింది. మాక్ మా దేహాలు 
మాత్రమే మిగిలాయి. వార కను్నలలో 
ఎంత శకితు, చురుక్దనమూ వుండేవంటే, 
వార కళళికేస చూసుతుండటము 
ఎవరకీ సాధ్యంగాదు. అణువణువునా 
నఖశిఖ పర్యంతమూ ఆయన మన 
గురంచిన వాసతువాలనీ్న ప్రత్యక్షంగా 
చదువుతున్నట్్ల అనిపంచేది. మనం 
కొది్దస్పట్్ల కళళి దించుక్ని 
వినమ్రుల మవవావలసనదే. ఆయన మన 
హృదయంలోనే గాక, మన దేహంలోని 
ప్రతి అణువులోనూ వునా్నరని తెలిస్ది. 
వారు మాట్్లడిన కొది్దమాటలతోన్ 
లేక ఒక్క భంగిమతోన్, వారకి మన 
భూత భవిష్యదవారతుమానాలేగాక, 
సరవామూ తెలుసునని సపుషటిమయే్యది. 
సంపూర్ణమైన విశావాసంతో వారకి 
ఆతమా సమరపుణ చేసుకోవడం తపపు 
చేయదగినది వేరేమీ తోచేదిగాదు. 
అలా చేస్తు ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ, 
కి్లషటి పరస్థతిలోనూ మన సంగతంతా 
ఆయనే చూచుక్ంట్రు. ఆయన 
దైవం అనండి, సహజ స్థతిపొందిన 
సతుపురుష్డనండి, లేక మరేదైనా 
అనండి - ఆయన అంతర్్యమి. 
మహా శకితువంతమైన వార సని్నధలో 
ఎట్టి సందేహాలక్, సంశయాలక్, 
భయాలక్, ప్రశ్నలకూ తావే 
వుండేదిగాదు. ఎవరైనా ఆతమా సమరపుణ 
చేసుకోవలసందే. అదే అని్నంట్కనా్న 
భదము, ఉతతుమమైన మారగాము, ఏకైక 
కరతువ్యమూ అని గురతుంచవలసందే!”
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దా్వరకామాయి  

అనుభవమాండపము

సాయినాథుడు నా 
మొర్లకించాడు. నను్న 

ప్రొదు్దటూరు నుండి నా సవాంత ఊరకి 
కాకపోయినా, కడపక్ బదిలీ చేశారు. 
ఇక్కడ శివాలయంలో ప్రతిర్జూ 
జరగే సతా్కలక్షేపములో పాలొగానే 
అవకాశం లభించింది. రండవ 
విషయం సవాప్నం దావార్ నా బదిలీ 
గుఱంచి నాక్ ముందుగా తెలిసంది. 
ఆ తెల్లవార పోసుటిమాన్ బదిలీ ఆర్డరు్ల 
నాక్ చేర్చుడు. భగవంతుని ఆజ్ఞపై 
రచింపబడిన ‘శ్రీ సాయి లీలామృతము’ 
గ్ంథ పార్యణ మొదలుపెట్టిను. 
ప్రారంభించిన మూడవ ర్జు 
ర్త్రి భజన, పార్యణ పూజ 
ముగించుకొని సాయికి నమస్కరణ 
చేసుక్ంటూ ర్త్రి పది గంటలక్ 
పడుక్నా్నను. వెంటనే యెవర్ నల్లని 
వికృతాకారం గల సూ్థలకాయుడు 
నా వద్దక్ వచాచుడు. నేను భయపడి 
కండు్ల తెరచాను. యెవరూ లేరు. 
మరల పడుక్నా్నను. ఈసార 
కూడా సపుషటింగా ఆ వికృతాకారం 
నాక్ కనిపసూతుంది. అతడు చాలా 
భయంకరంగా ఉనా్నడు. నేను గట్టిగా 

కేకపెట్టి ఉలికిపడి లేచాను. చాలా 
భయమేసంది. సాయినామాని్న 
యింకా గట్టిగా అనుకోవడం మొదలు 
పెట్టిను. అప్పుడు సుమారు 12 
గం॥ అయి ఉండవచుచు. నా తలపై 
నిమురుతున్నట్్ల ఒక చల్లని హసతుసపుర్శ 
అనుభవమయింది. నా తలవైప్నున్న 
వ్యకితుని చూచి ఆ భయంకరుడు నా 
వద్దక్ ర్లేకపోయాడు. సవాతహాగా 
అతడు ననే్నమి చేయదలచాడో 
తెలియదు. కానీ నా దరకి 
ర్వడానికి విఫలప్రయత్నం చేసూతు 
ర్లేకపోయాడు. ఇంతలో నా 
తల వద్దక్ వచిచున వ్యకితుని చూచి 
అతడు గోడదూకి చాలా భయంగా 
పారపోయాడు. నా తల వైప్ వ్యకితు 
నను్న జోకొట్టి నిదుర ప్చాచురు. ఎంతో 
ఆనందంతో హాయిగా నిదబోయాను. 
ఆ ఆనందం వలన నను్న నిదుర 
ప్చిచునది సాయినాథుడని మనసుసుక్ 
తెలుసుతున్నది. కాని ఆయన రూపం 
నాకప్పుడు కనిపంచలేదు.

ఇది నాక్ వచిచున సవాప్నమే. 
అయినా దానిని సవాప్నమనడం 
తగదేమో. యదార్థంగా కంట్కి 

కనిపసుతుంది. ఇతరులక్ చెబుతే 
నవువాతారని చెపపులేదు. 

-విమల (కడప)

19వ తేది లక్ష్మివారం : సోదరులు 
తంగిర్ల సుబా్బర్వుగారు 

మాయింట్కి వచిచు బెంగుళ్రులోని 
శ్రీ శివ బాలయోగి, ద్రాక్షార్మంలోని 
ఒక ఆశ్రమంలో ఈ ఒక్కర్జు మాత్రమే 
దర్శనమిసాతురని చెపాపురు. వెంటనే వెళ్ళి 
దర్శంచాను. నిన్న సాయంత్రం చివటం 
అమమాగార సని్నధలో ఈ జరగినదంతా 
చెపపుగా, “అవనీ్న ఎందుక్? అక్కడికి 
యిక్కడికి యెందుక్ బాబూ? 
సాయిబాబాను నముమాక్నా్నరుగా 
అది చాలు. ఎక్కడికి వెళళికండి” అని 
అనా్నరు. అమమా యెంతో ఉతాసుహంగా 
విదా్యనగర్ లోని సాయి మందిర 
కార్యక్రమాల గుఱంచి అడిగి, విని 
ఆనందించారు. అమమాగారు నిన్న అలా 
అన్న తరువాత నేను చేసనది తప్పుమో 
అనిపసుతున్నది.

మిగతా 29వ పేజీలో
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శ్రీ పిన్్నజు వాంకటేశవార్లు

ఆచార్్యని అద్భుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరదావాజ మహార్జ్ 
లీలావైభవాని్న నాగోలుకి 

చెందిన పన్్నజు వెంకటేశవారు్ల గారు, 
ఈవిధంగా తెలియచేసుతునా్నరు.
                                  

నేను 2010 లో సెంట్రల్ 
యూనివరసుటీ లో Ph.D  చెయ్యడానికి 
హైదర్బాద్ వచాచును. యూనివరసుటీలో 
స్్నహతుడొకడు నాక్ ‘సాయి 
లీలామృతం’, ‘గురుచరత్ర’ గ్ంథాలు 
యివవాడం వల్ల పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార 
గురంచి తెలిసంది. వారు రచించిన 
మిగతా గ్ంథాలు కూడా కొనా్నను. 
ఆ  గ్ంథాలు చదువుతుంటే, ఇంత 
గొపపుగా  ఎవవారూ  ర్యలేరు. ఇంత 
గొపపుగా ర్సన ఆయన ఎవరై వుంట్ర్ 
ననిపంచింది. ఆ మర్్నడు, నాంపలి్ల 
బాబా స్వక్లైన శ్రీ అపాపుర్వు  ఒక 
సంచి నిండా పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార 
గ్ంథాలు తీసుక్వచిచు, ఒకొక్క 
గ్ంథం బైట్కి తీస, ‘కావాలా?’ అని 
అడుగుతునా్నడు . అలా అడిగినవనీ్న 
నా దగగార వునా్నయి. చివరగా ఒక 
గ్ంథం తీస, “ఇది కావాలా” అని 
అడిగాడు ఆ గ్ంథం ప్రు చూడగానే 
ఒక్కసార త్రుళ్ళిపడా్డను! ఆ గ్ంథం 
ప్రు, ‘భగవాన్ శ్రీ భరదావాజ!’ బాబా 
సందేశం సమయానికి గ్ంథాల దావార్ 
కూడా వసుతుందన్న లీలామృతంలోని 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార వాక్యం వెంటనే 

సుఫురణక్ వచిచు, ఆ గ్ంథం ప్రులోనే 
నిన్నట్ నా ప్రశ్నకి సమాధానం 
సుఫురంచింది.  పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
సాక్షాతుతు భగవంతుడే అన్న నమమాకం 
ఏరపుడింది.                                                 

2012లో ఒకర్జు మా ఊరు 
వెడదామని అనుక్ంట్నా్నను. 
అప్పుడు ‘ఆచారు్యని అమృతలేఖావళ్’ 
గ్ంథం చదువుతునా్నను. అందులో 
‘ఇంట్కి వెళ్లముందు దర్శనానికి 
వచిచుపోర్’ అన్న వాక్యం వచిచుంది. 
అది చదివాక పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
నను్న దర్శనానికి నాగోలు రమమాన్నట్టి 
బలంగా ప్రేరణ కలిగింది. మా ఊరు 
వెళ్ల దారలోనే నాగోలు వసుతుంది. 
అక్కడ బసుసు దిగి, పూజ్యశ్రీ అమమాగారు, 
శివప్రలో వునా్నరని తెలిస, అక్కడికి 
వెళ్ళిను. అప్పుడు సమయం 
మధా్యహ్నం గం.3-30 అయి్యంది. 
ఆ సమయంలో దర్శనం వుండదు. 
సాయంత్రం  హారతి తర్వాత దర్శనం 
వుంట్ంది. అందుకని  బయట్నించే 
నమసా్కరం చేసుక్ందామని  
నిలయానికి వెళ్్లను. ఒక్కసార నేను 
చూసుతున్నది, కలా, నిజమా అర్ధం 
కాలేదు. ఎందుకంటే, ఎదురుగా 
సతసుంగ హాలులో పూజ్యశ్రీ అమమాగారు 
కూరుచుని వునా్నరు!! తలుప్ తీస్  
వున్నది. ఇంకెవవారు భక్తులు లేరు. 
లోపలివాళళి ఒకరద్దరు వునా్నరు, 

నిజానికి దర్శనం వేళలు, సాయంత్రం  
హారతి తరవాత.,,,నను్న రమమాన్నది 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరు గారు, దర్శనం 
ఇచిచునది పూజ్యశ్రీ అమమాగారు. ఈ 
అదు్తమైన అనుభవంతో పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారకి, అమమాగారకి భేదం 
లేదని, ఇద్దరూ ఒక్కటేనని నిరూపణ 
కలిగింది.

నాక్ యూనివరసుటీ 
లో విన్ద్ అనే స్్నహతుడు 
వునా్నడు. వాళళిది తమిళనాడు. శ్రీ 
ర్ఘవేందసావామి భక్తుడు. అతని చేత 
శ్రీ సాయిలీలామృతం చదివించాలని, 
నాక్ చాలా కోరకగా ఉండేది. ఆ 
ఉదే్దశంతో తమిళం సాయి లీలామృతం 
కొనా్నను. కానీ కొన్న తరవాత అతను 
చదువుతాడో లేదోనని, ఒక వారం పది 
ర్జులవరక్ ఇవవాలేదు. ఒకర్జు, 
చదివినా చదవక పోయినా అతనిషటిం 
అనుక్ని ఆ గ్ంథం తీసుకెళ్్ల,, 
“విన్ద్ ఇది సాయిబాబా జీవిత 
చరత్ర, శ్రీ భరదావాజ గారు ర్సంది, 
చదువుతావా?” అనా్నను. అతను  
చాలా ఆశచుర్్యనందాలతో ఆ గ్ంథం 
తీసుక్నా్నడు. అతని ప్రతిసపుందన 
చూస ఆశచుర్యపోతున్న నాతో, “నిన్న 
ర్త్రి నాక్ ఒక కల వచిచుంది. అందులో 
ఒకరు నాక్ ఈ గ్ంథం చూపంచి, “ఇది 
చదివితే నీ కసాటిలు తీరపోతాయి” అని 
చెపాపురు. తెల్లవార్క, ఆ గ్ంథం  ఎక్కడ 
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దరుక్తుందా.. అనుక్ంట్నా్నను. 
నువువా తీసుక్ని వచాచువు” అనా్నడు 
ఎంతో ఆనందంగా. నాక్ కాస్సుప్ మతి 
పోయింది, ఎక్కడనించి ఎక్కడికి కలిప 
ఈ లీల చేశావయా్య ,,,అనిపంచింది.

2019 లో మా నాన్నగారకి 
గుండెపోట్ వచిచు, అకసామాతుతుగా 
చనిపోయారు. తరవాత  కొని్న 
ర్జులకి, ఒక ఆసుపత్రిలో నరుసుగా 
పనిచేసుతున్న వాళళి ఇంట్కి, వాళళి 
పల్లలకి చదువుచెపపుడానికి వెళ్్లను 
(హోమ్ టూ్యషన్). ఆవిడ మాటల 
సందర్ంలో, మా నాన్నగారు ఎలా 
చనిపోయారు? గుండెపోట్ వచాచుక 
ఏమి చేశారు? ఇవనీ్న అడిగారు. 
నేను గుండెపోట్  వచాచుక చేసన 
ప్రయతా్నలు చెపూతు ‘అంతా 15 
నిముష్లలో జరగిపోయింది’ 
అని చెపాపును. అప్పుడు ఆవిడ 
వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుక్ని వెడితే 
బాగుండేదని, లేదా కొని్న చిట్్కలు 
చెపపు, అవి ఉపయోగించినా తపపుక 
బ్రతికేవారని చెపాపురు. ఇంక అది 
విన్నపపుట్నించి, నాక్ చాలా బాధ 
కలిగింది.  అయో్య, పొరపాట్ చేశామా,  
నాన్నని బ్రతికించుకోలేకపోయామా 
అని బాధపడుతునా్నను. ఇంతలో, 
ఆర్జు ఉదయం పూజ్యశ్రీ  
మాసటిరుగార గ్ంథంలో చదివిన కొని్న 
వాకా్యలు గురుతుకొచాచుయి. “కొందరు, 
ఇలా చేసుంటే బ్రతిక్ండేవారు, 
అలా చేసుంటే బ్రతిక్ండేవారు అని 
అనుక్ంట్రు. కానీ సమయం 
వచిచునప్పుడు ఏం చేసనా ఎవరని, 
ఎవరూ కాపాడలేరు”.  ఈ వాకా్యలు 
సరగా నేనున్న మానసక పరస్థతికి 
సరపోయాయి. వెంటనే నాక్ 
బాధంతా పోయి, మనసు చాలా 

ప్రశాంతం అయిపోయింది. 
వెంటనే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారకి 
హృదయపూరవాకంగా కృతజ్ఞతలు 
చెప్పుక్నా్నను. ‘ఇంతగా నావెంటే 
వుండి, అనుక్షణం కాపాడుతునా్నరు 
కదా!’ అనుక్నా్నను.

ఎక్్కవగా  యిలా మనసులో 
ప్రేరణ కలగడము, సమయానికి 
గ్ంథాలలో వాకా్యలు గురుతుక్ 
ర్వడము దావార్  పూజ్యశ్రీ మాసటిరు 
గారు నాక్ అనుభవాలను యిసాతురు. 
ఒకసార యథాలాపంగా, వంట 
ఇంట్్ల గట్టిమీద కూరుచునా్నను. 
పక్కనే నూ్యస్ ప్పర్ ఉంది. దాని 
మీద పెద్ద అక్షర్లతో, “గురువుకనా్న 
ఎతుతులో కూర్చుర్దు” అన్న వాక్యం 
కనిపంచింది. నాక్ వెంటనే నేనేమైనా 
మాసటిరుగార పటం కనా్న ఎతుతులో 
కూరుచునా్ననా? అన్న అనుమానం 
కలిగింది. తీర్ చూస్తు, నేను కూరుచున్న 
సటివ్ గట్టి కింద పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగార 
పటం వుంది. అంటే నేను చాలా ఎతుతులో 
కూరుచునా్నను. వెంటనే నేను గట్టి మీద 
నుంచి దిగిపోయాను. ఆ రకంగా 
నను్న సరచేశారు.                                  .

ఇలా ప్రతిక్షణం నా 
హృదయంలోవుండి నను్న నడిపసుతున్న, 
నాలాంట్ కోట్్లదిమంది హృదయాలలో 
కొలువైవున్న, పూజ్యశ్రీ  మాసటిరుగారని, 
వారు ఏరపురచిన బాటలో వారకి 
నచిచునట్్ల ప్రయాణించి గమ్యం చేరేలా 
అనుగ్హంచమని ప్రార్థసుతునా్నను.

జై సాయి మాసటిర్!

దావారకామాయి 
అనుభవ మఞండపఞం

27వ పేజీ తరువాయి

అమమాగార సని్నధకి తరచూ 
వెళతునా్నను. అమమాగార భక్తులు 
ఒకరు ఆమె ఆదేశంపై వార గ్రామంలో 
ఒక చిన్న క్టీరం నిరమాంచుకొని, ర్జూ 
అక్కడ ధా్యనం చేసుకొంట్నా్నరు. 
శ్వణ పౌర్ణమి నాడు ఆ క్టీరంలో 
నేనూ ధా్యనం చేసుకొనా్నను. మనసుసు 
అతిసులభంగా ప్రశాంత మయింది. 
ఈ భక్తునికి ఈ మధ్యలో సాయి కలలో 
కనిపుంచారు. తెల్లవారుఝామున 
వేపచెట్టి క్ంద బండపై ఆశీనులై 
ఉన్న వారని చూడగానే అతనికి 
భావోద్రేకము, ఆనందము కలిగి,  
సాయి పాదములక్ సాష్టింగ 
నమసా్కరం చేశారుట. బాబా వీరని 
లేవనెతితు, అమమా లేదని ఎందుక్ 
బాధపడతావు? నేను లేనా?” 
అనా్నరట. ఇంతలో వీరకి మెళక్వ 
వచిచుంది. ఈయన తన అనుభవం 
నాతో చెబుత అమమాగారకి, శ్రీసాయికి 
ఆధా్యతిమాకంగా సంబంధమున్నట్్ల 
తమక్ తోసుతున్నదనా్నరు. అమమాగారు 
వీరకి క్టీరం ఎలా నిరమాంచాలో 
పా్లన్ చెపపు యిద్దరకి సరపడేటట్్లగా 
కట్టికొమమాని చెపాపురుట. వీరలానే 
కట్టికొనా్నరు. (ఆగసుటి 8, 1981)

-శ్రీ ఆర్. గోపాలకృష్ణ, తణుకు
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