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ప్రపంచంలోని సర్వమత 
గ్ంథాలు తాము కందరు 

మహాత్ముల దివ్యానుభవ్ల నుండి 
ఉత్పన్నమయినట్లు చెబుతాయి. 
“ఖురాన్” మహమముదుగారికి కల్గిన 
దివ్యావేశంలో దైవమే ఆయన నోటి 
ద్్వరా మాట్లుడినట్లు చెప్పబడినట్లు 
వంది. తన దేశంలోనూ, సాటి 
దేశాలలోను విగ్హారాధన, 
క్రైస్తవలలోని చీల్కలు, తగవలు, 
మానవలలోని కుచ్ఛితాలు చూచ్ 
ఆయనకు ఏవగంపు కల్గ నిరుదుష్ఠమైన 
సతాయాని్న తెలుసుకోడానికి ఈయన 
హీరాపర్వత గుహలో నెలలు, 
సంవత్సరాల పరయాంతం ప్రార్థన 
ధ్యానాలలో కాలం గడిపారు. మొదట 
ఆయనకు స్వపా్నలు కల్గాయి. 
క్రమంగా స్వప్నంలో కని్పంచ్న 
ప్రతిదీ వ్స్తవం కాజొచ్్చంది. 
చ్వరికకరోజున పెదదు వెలుగు 
ఆయన హృదయంలో నిల్చ్, 
ఆయన ప్రవక్తయనీ, నూత్నమారాగిని్న 
మానవ్ళికి బోధంచాలనీ 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

ఆదేశంచ్ంది. ఆ మాటలు విన్న ఆయన 
ఎంతో భయంతో వణుకుతూ ఇలులు 
చేరారు. ఆయన భారయా ఖదీజా ‘ఆయన 
పవిత్ంగా జీవితాని్న గడుపుత్నా్నరు 
గనుక దైవం ఎన్నడూ ఆయననలా 
వంచ్ంచరు’ అని వూరడించ్ంది. 
చాలా కాలం ఏదో దుష్టశకి్త తననలా 
తిరుగుబాట్కు కలోలులానికీ 
ప్రేరేపిస్తందని తలచారు. ఒకనాడు 
ఆ వ్ణి ఆయనను, “పఠంచు” అని 
ఆదేశంచ్ంది. “నాకు చదువరాదు” 
అనా్నరాయన. భగవంత్డు 
ఆయనకు అదుభుతరీతిన చదువగల 
సామరా్థయాని్నసా్తరని వినిపించ్ంది. 
తరా్వత ఒకసారి ఆ వ్ణి, “నీవ 
ప్రవక్తవ. నేను జిబ్రాయిల్ ను” అని 
చెపి్పంది. నిరక్షరుడైన మహమముదుల 
ద్్వరా ధ్రాళంగా ప్రకటమైన 
‘ఖురాన్’ లోని వ్కాయాలవంటి వ్టిని 
అరబ్బీలో ఆరితేరిన పండిత్లు 
సైతం వ్రాయలేరట! ఈ అనుభవమే 
ఇసాలుముకు మూలము.

క్రైస్తవంలో పాతగ్ంథమంతా 

పవిత్ర మత గ్రంథాల 
పుట్టుపూర్వోత్తరాలేమిటి?

తమ జీవితాలు ధ్యాన తపసు్సలలో 
గడిపిన ప్రవక్తలమూలానే మోసెట్ 
గారికి గూడా పర్వతం మీద 
తేజోరూపంలో దేవడు దర్శనమిచ్్చ 
పది ధరాములు బోధంచారు. ఆ 
దర్శనానంతరం ఆయన ముఖంలో 
జనులు చూచ్ భయపడేటంతటి కాంతి 
ప్రకటమయ్యాదట. ఆయనలో ఎనో్న 
మహిమలు గూడా ప్రకటమయ్యాయట 
అలానే క్రీసు్త యొక్క అదుభుత జననము, 
మహిమలవలన ఆయన మతము 
ఉత్పన్నమైంది.

సిద్ధారు్థడు దుుఃఖానికీ, మరణానికీ 
కారణాని్న అనే్వషంచడానికి రాజాయానీ్న, 
చ్వరకు భారయాబిడ్డలను గూడా విడచ్ 
భిక్షువై ఘోర తపసు్సలు చేసి చ్వరకు 
బోధవృక్షం క్ంద జాఞానోదయమై 
బుదుధాడైనాడు. ఆ అనుభవసారమే 
బౌదధామతము.

ఇంకా ప్రాచీన యుగాలలో 
తపసు్వలైన మహరుషులకు తపసు్స 
ఫల్తంగా యోగసి్థతిలో వేదములు 
ప్రకటమై వ్రి ద్్వరా వేద్లు 
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వెలలుడైనాయి.

ఈ పవిత్ గ్ంథాలనీ్న 
దివ్యానుభవ్లవలలు ఉత్పన్న 
మైనాయని విశ్వసించడమెలా? 
ఇప్పటికీ ఇట్వంటి అనుభవ్లను 
పందిన మహనీయులు రామకృష్ణ 
పరమహంస, రమణ మహరుషుల 
వంటివ్రి అనుభవ్లే! 30 
డిసెంబరు 1879లో తిరుచు్చళిలో 
జనిముంచ్న వెంకట్రామన్ తమ 16వ 
సం॥లో ఒకరోజున ఆకసిముకంగా 
మరణానుభవ్ని్న పంద్రు. 
సహాయ్నికెవరీ్న పిల్చే సమయం 
లేనందున మరణించడమంటే 
ఏమి జరుగుత్ందో గమనిసూ్త 
వండిపోయ్రు. శరీరం 
కయయాబారడం, గుండె, శా్వస ఆగడం 
గూడ గమనించ్, “శరీరం మరణించ్నా 
గూడా ఆ విషయ్ని్న గురి్తంచే 
గురి్తంపు వన్నదే!” అని ఆశ్చరయాబోయి, 
మరణించేది శరీరమేననీ, నిజానికి 
అది తన మరణం గాదనీ, కేవలం 
జనన మరణ రహితమైన చైతనయామేననీ 
సా్వనుభావంతో గ్హించారు. 
తరువ్త ఆయనయత్నం లేకనే 
ఆయన అరుణాచలంలో కని్న 
సంవత్సరాలు దేహాని్న మరచ్ 
తపసు్సలో వండిపోయ్రు. తరువ్త 
నిరక్షరుడైన ఒక సాధువకు పుస్తకం 
చదివి పెట్్టలన్న సంకల్పంతో 
ఆయన అతడు తెచు్చకున్న వేద్ంత 
గ్ంథాలను చూచారు. సరిగాగి 
తమకు కల్గన అనుభవ్లే వ్టిలోలు 
వరి్ణంచబడి వండడం ఆయననెంతో 
ముగుధాణి్న చేసింది. వేద్ంతపఠనము; 
సాధన భకి్తలేని వెంకట్రామన్ కు 
సా్వనుభవంతో ఉపనిషత్సతయాం 

ప్రకటం గావడం ఉపనిషత్్తలట్వంటి 
అనుభవ్ల ఫల్తాలేనని ఋజువ 
కాలేదూ? ఆయనను దరి్శంచ్న 
పాశా్చత్యాలు కూడా, ఆయన సని్నధలో 
పరమశాంతిని పంద్రు. ఆయనను 
క్రీసు్తతో పోలా్చరు, జంత్వలు సైతం 
ఆయన సని్నధలో విశేషప్రజఞాతో 
మెల్గేవి.

వీరి శష్యాలలో మహాపండిత్డు, 
యోగ అయిన ‘కావయాకంఠ’ వ్శష్ఠ 
గణపతి యొకరు. ఆయనకు 
దైవరాత్డను శష్యాడునా్నరు. ఆయన 
యోగసి్థతిలో నిమగు్నలై వన్నపు్పడు 
ఆయన నోటివెంట అప్రయత్నముగా 
ఎరుకలేకనే వేదమంత్రాలవంటివి 
వినవచే్చవి. సాటివ్రు వ్టిని 
వ్రాసుకునా్నరు. అవి స్వరంలోనూ, 
పదజాలంలోనూ, ఛందసు్సలోను, 
వ్యాకరణంలోను, భావగాంభీరయాంలోను 
వేదమంత్రాలను పోల్వండడం 
మన దేశీయవేద పండిత్లనే గాక, 
జరమునీలోని వేద పరిశోధకులను 
గూడా ఆశ్చరయాచకిత్లను చేసేవి. 
అయితే అవి ఇంతవరకూ మనకు 
సాంప్రద్యకంగా వచ్్చన 
వేద్లలోవికావ! వ్టి అర్థం గూడా 
దైవరాత్లకు ఆయన గురువైన 
కావయాకంఠులు వివరించ్ చెప్పవలసి 
వచ్్చంది. ఇటీవల భారతీయ 
విద్యాభవన్ వ్రు ‘ఛందోదర్శనము’ 
అనుబృహదగి్ంథంగా ద్నిని 
ప్రచురించారు. జరమున్ వేదపండిత్ల 
ప్రశంసలు గూడా తొల్పలుకులలో 
ప్రచురించబడా్డయి.

ఇట్వంటి మరొక్క అనుభవం 
: ఇటీవల్ వరకు మనమధయా 
‘ఆనందమయి మాత’ గా ప్రసిదిధాచెందిన 

అమము విదయాలేని సాంప్రద్యికమైన 
గృహిణి. కాని ఆమెకు దివ్యానుభవ్లు 
అవంతటవే కల్గేవి. ఆమె 
అప్రయత్నంగా ధ్యాననిమగు్నరాలు 
కావడం, అపు్పడామెనోటివెంట 
స్వచఛిమైన వేదమంత్రాలవంటి 
మంత్రాలు సస్వరంగా వెలలుడి 
గావడం ఆ సమయంలో 
ఆమె వర్చసు్స అలౌకికమైన 
కాంతితో వెల్గపోవడమూ 
భకు్తలనాశ్చరయాపరచేదని ఆమెను కని్న 
దశాబాదులు సేవించ్న జోయాతిష్ చంద రే 
‘Mother as Revealed to me’ అనే 
గ్ంథంలో వ్రాశారు.

ఇట్వంటి దివ్యానుభవ్లు 
వివిధ దేశాలలో ఎందరకో కల్గనట్లు 
విల్యమ్ జేమ్్స “Varieties of 
Religious experiences” అను 
గ్ంథంలోనూ, ఎవల్న్ అండరిహిల్ 
“Mysticis” అను గ్ంథంలోనూ, 
మాడమ్ బాలువెటీ్సకీ “Secret Doc-
trine” లోనూ వ్రాశారు. ఇని్న 
దేశకాల మతాలవ్రికి ఒకేరకమైన 
అదుభుతానుభూత్లు కలగడం 
ఆధ్యాతిముకానుభూతి నిజమని 
చెప్పడానికాధ్రమని సమర్్సట్ 
మామ్ అను ప్రఖాయాత ఆంగలు రచయిత 
అంట్రు. ఆల్డస్  హాకీలుసీ “Perennial 
Philosophy” లో గూడా అదే భావ్ని్న 
వయాక్తం చేశారు.
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

పరిప్రశ్న

ప్రశ్న:- "శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా!" అన్నట్్ల భక్తులు "సాయి దిగంబరా" అంటున్్నరు. 
దిగంబరా అంటున్న న్మం ఎవరికి వరితుసతుంది? సాయి దిగంబరుడెలా అయ్యాడు?

- సధామయి, విజయవాడ

జవాబు:- దిగంబరుడంటే, ‘దికు్కలే 
వసా్రాలుగా గలవ్డు’ అని అర్థము. దీనికి 
పామరులు వసా్రాలు ధరించనివ్డు 
అని అరధాం తీసుకుంట్నా్నరు. అది 
సరిగాదు. పిచ్్చవ్ళ్ళు, తప్పతాగన 
వ్ళ్ళు, పసిపిలలులూ గూడ వసా్రాలు 
లేకుండా గూడ వండవచు్చ. కానీ వ్రిని 
“వివసు్రాలు” అని మాత్మే అనాల్.
వేద్ంతములో ఆకాశమే బ్రహముము 
యొక్క సూ్థల రూపమని చెప్పబడింది. 
ద్నికంటే సూక్షష్మముగా ఉంట్ంది 
దేశ కాల భేద్ల కతీతమై సర్వత్రా, 
సర్వద్ నిండియుండినది బ్రహముము. 
బ్రహముము వలె ఆకాశముగూడ 
సూక్షష్మము, అవికారము, సర్వగతమూ 
అయి దేనికీ అంటనిదై యుంట్ంది. 
కానీ ఆకాశము ప్రళయములో నశంచ్ 
మరలా సృష్్టయారంభములో
ఏర్పడుత్ంది. బ్రహముమలాకాదు, అది 
శాశ్వతము. అవినాశ. ఆకాశము 
జడము, బ్రహముము చైతనయాము. 
అందుకే ఆకాశము బ్రహముము 
యొక్క ఆచాఛిదనము లేక వస్త్రముగా 
చెప్పబడినది. అందుకే ద్యానములో 

శూనయాములో గోచరించే చ్ద్కాశము 
అనుభవమవత్ంది ద్ని 
కతీతంగా సాక్షి కేవలమైన ఎరుకగా 
ఆతము బ్రహముముంట్ంది. కనుక 
బ్రహమునికి ఆకాశమే ఆచా్చదనమని 
చెప్పబడుత్ంది. అటి్ట బ్రహముమే 
తానని ఎవడు సి్థరమైన అనుభవంతో 
తెలు్సకుంట్డో అతడే బ్రహముమయి 
ఉంట్డు. అతని వస్త్రము ఆకాశమే 
అయి ఉంట్ంది. ఆ సి్థతి పందినవ్రికి 
సర్వత్రా బ్రహముమే అనుభవమవత్ంది. 
కనుక వ్రికి తమను అనుయాలు 
చూసా్తరని, అది ఏహయామని అనిపించదు. 
అటి్ట బ్రహీముసి్థతి సహజమయిన వ్రికి 
కృత్రిమమైన వస్త్రధ్రణ దురభురము 
అవత్ంది. వస్త్రము అజాఞానానికి 
చ్హ్నము. అజాఞానంవలన తానే 
దేహమని, యితరులు తననుండి 
వేరుగా వంట్రని తలచే అజుఞానకు 
మానావమానాలు, శీతోష్్ణలుంట్యి. 
మనో వికారా లుంట్యి. వ్టి నుండి 
తమను రక్షించుకోడానికి వస్త్రధ్రణ 
అవసరము అవత్ంది. ద్నితోబాట్లు 
అందమైన వసా్రాలపటలు భ్ంతికూడా 

కలుగవచు్చ. మొత్తముమీద 
వసా్రాలు అజాఞానానికి చ్హ్నము. 
కానీ భగవంత్డు మానవ్కృతిలో 
అవతరించ్నపు్పడు భకు్తల పైన 
వ్త్సలయాంతో వ్రికర్థమయ్యా సా్థయిలో 
వ్రితో వయావహరించడానికి అజాఞానమనే 
వసా్రాని్న, ద్ని ప్రతిరూపమైన 
నశ్వరమైన దేహాని్న ధరిసా్తడు. కానీ 
ఆంతరయాంలో సర్వగతమైన బ్రహముమే 
అయి వంట్డు. అంటే దిగంబరుడై 
యుంట్డు! అందుకే శ్రీ పాదవలలుభులు, 
శ్రీ సాయిబాబాకూడ దిగంబరులే. 
మహనీయులలో కూడ ఎవరు 
సామానయా మానవలతో కల్సి జీవించ్, 
వ్రిని సనామురాగినికి ఆకరిషుంచడానికి 
దేహం ధరిసా్తరో వ్రు గూడ స్వతహాగా 
దిగంబరులైనప్పటికీ వసా్రాలు ధరిసా్తరు.
అంతేగాక ఆకాశమువలె బ్రహముము 
గూడ సర్వగతమనా్నము. అవి ర్ండూ 
ఎలలుపు్పడూ మనము ఎక్కడ గురి్తసే్త 
అక్కడే వనా్నయి. సర్వగత్లైన 
శ్రీపాదవలలుభులు, శ్రీసాయి గూడ 
మనమెపు్పడు ఎక్కడ సమురిసే్త - అంటే 

మిగతా 29వ పేజీలో
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దివ్యజనని 
ఉగాది సరందేశము

పూజ్య గుర్పత్్న శ్రీ అలివేలు మరంగమ్

శ్రీ సాయి మాస్టర్!

క్రొత్త సంవత్సరం వచ్్చంది. 
పాత సంవత్సరానికి వీడో్కలు 

చెబుతూ, క్రొత్త సంవత్సరాని్న 
శుభాలను ప్రసాదించవలసిందిగా 
కోరుకుంటూ, ఆశసూ్త, ఆహా్వనిసూ్త 
వేడుకలు జరుపుకుంట్నా్నము.

నిజానికి సృష్టలో ప్రతిదీ పాతది 
పోయి, కత్తది రావడం జరుగుతూ 
వంట్ంది. అది గడిచ్పోవడం 
కావచు్చ, నశంచ్పోవడం కావచు్చ. 
ఒక క్షణం పోయి మరొక క్షణం 
వసూ్త వంట్ంది. ఇలాగే క్షణాలు, 
గంటలు, రోజులు, సంవత్సరాలు, 
యుగాలు, మహాయుగాలు, కలా్పలు - 
గడిచ్పోతూ వంట్యి. విశ్వంలోని 
అనంతమైన గ్హగోళాలు అనీ్న 
ఉదభువించ్ అంతరిసూ్త వంట్యి. 
అనీ్న మళ్ళు మళ్ళు వసూ్త వంట్యి. 
కానీ వచ్్చనవే మళ్ళు రావడం జరుగదు. 

ఉద్హరణకు అలాంటి  క్షణాలే 
మళ్ళు రావచు్చ, కానీ అదే క్షణం మళ్ళు 
రావడం జరుగదు.

అలాగే మన శరీరంలో నిరంతరం 
పాత కణాలు నశంచ్పోతూ, కత్తవి 
ఉదభువిసూ్త వంట్యి. మనలోని 
ఆలోచనలు అనుక్షణం వసూ్త పోతూ 
ఉంట్యి. ఒకే రకమైన ఆలోచనలు 
మళ్ళు మళ్ళు రావచు్చగాక, కానీ అవి 
అంతకు ముందటివి ఎలా అవతాయి?

అదే విధంగా ప్రపంచంలో 
కోట్నుకోటలు జీవరాశులు పుడుతూ, 
మరణిసూ్త వంట్యి. జీవించ్నపుడు 
వ్టికి సంభవించే కష్టసుఖాలను 
అనుభవిసూ్త వంట్యి. వ్టికి వన్న 
పరిమితమైన శకి్త మేరకు కష్్టలను 
తపి్పంచుకోడానికి ప్రయతి్నసూ్త 
వంట్యి. మానవడు కూడా 
అలాగే అనుభవిసూ్త వన్నప్పటికీ 
అతని మనసు్సకు ఆలోచ్ంచగల 

శకి్త వన్నది గనుక సుఖాలను 
యింకా కావ్లనుకోవడము, 
కష్్టలను తొలగంచుకోవడానికి 
ప్రయతి్నంచడము చేసూ్త వంట్డు. 
ఉద్హరణకు ఎండ, వ్న వసే్త 
కదిలే ప్రాణులు వ్టినుండి 
తపి్పంచుకోవడానికి ప్రయతి్నసా్తయి. 
కానీ గొడుగులాంటివి తయ్రు 
చేసుకోలేవ. అలా మానవడు 
తన సంకల్పంతో పరిసి్థత్లను 
మారు్చకోవడానికి ప్రయతి్నసా్తడు. 
అందుకని తాను చేసిన పనులకు 
ఫల్తాలను అనుభవిసా్తడు. 
ఈ ప్రయత్నం ర్ండు రకాలు. 
ఒకటి - తనతోపాట్ అందరూ 
సుఖపడాలనుకుని అందరి 
శ్రేయసు్సకోసం ప్రయతి్నంచడము. 
ర్ండు - తనవరకూ మాత్మే 
సుఖపడాలని ప్రయతి్నంచడము. ఈ 
ర్ండవ రకం ప్రయత్నం వలలు సా్వర్థం 

(మే 2009 సాయిబాబా మాసపత్రిక నండి) 
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పెరిగ ఇతరులకు కష్టనష్్టలు వచే్చ 
అవకాశం వంది. కనుక దుష్కరముఫలం 
చుట్్టకుని మళ్ళు కష్్టలను 
అనుభవించవలసి వసు్తంది. దీనికి 
అంతెక్కడ?

కోట్నుకోటలు జీవరాశులలో 
ఎవరికీ లేని ఈ సుఖలాలస, ద్ని 
వలన కల్గే అశాంతి మనిషకి 
మాత్మే ఎందుకు కలుగుత్నా్నయి? 
లౌకికమైన, మానసికమైన సమసయాలు 
కంతమందికి కారణమైతే, అనీ్న 
బాగా వన్నప్పటికీ, అంటే ఏవిధమైన 
లోటూ లేనప్పటికీ కంతమందికి ఏదో 
తెల్యని వెల్తి, ద్నివలన అశాంతి 
కలుగుత్నా్నయి. దీనికి గల కారణం 
ఎప్పటికీ వండే సుఖము, ఆనందమూ 
తనకు కావ్లని, ద్నిని పంద్లనే 

ఆరాటమేనని పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
చెపా్పరు. ‘ఒకద్ని వెంట మరొకటిగా 
వచ్్చ పడుత్న్న ఈ దుుఃఖాలను 
నివ్రించడమెలా?’ అన్నది ప్రతివ్రి 
ముందున్న అతి కిలుష్టమైన ప్రశ్న. 
అయితే యిట్వంటి ప్రశ్న తమకు 
వచ్్చన కందరు ద్నిని గూరి్చ తీవ్ంగా 
ఆలోచ్ంచ్ పరిష్్కరం చక్కగా 
చెపా్పరు. ఈ అశాంతి, బాహయామైన 
వ్టివలలు సుఖం వసు్తందనే భాంతితో, 
అందుకోసం చేసే ప్రయత్నంతో 
వచే్చదేనని తేల్్చ చెపా్పరు. అయితే 
దీనిని అధగమించడమెలా? మనం 
ఏం కోరుకోవ్ల్? ఏం చేయ్ల్? - 
దీనికి గూడా వ్రే పరిష్్కర మారగిం 
చూపారు. పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి 
వచ్్చన ప్రశ్న కూడా అదే. వ్రి 

తల్లుగారు, అన్నగారి అబాబీయి - 
మరణించ్నపు్పడు ఆ దుుఃఖాని్న 
పోగొట్్టకోవడం కోసం ఆయన 
పడిన తపన, ద్నికి పరిష్్కరం 
కోసం ఆయన చేసిన అనే్వషణ - ఇవే 
మాస్టరుగారిని ఆ దుుఃఖం నుండి 
శాశ్వత ఆనందసా్థయికి చేరా్చయి. 
అప్పటినుండి ఆయన సచ్్చద్నంద 
పరమానంద స్వరూపులైనారు. 
ఎట్వంటి లౌకిక పరిసి్థత్లకూ 
చల్ంచలేదు. సుఖాలకు పంగలేదు, 
దుుఃఖాలకు కృంగలేదు. ఈ సృష్టలోని 
అని్నంటివలెనే అంటే సూరయాచంద 
గ్హగోళాలు వలెనే, సకల జీవరాశ  
(ఒక్క మానవడు తప్ప) వలెనే, ఆయన 
తన పని తాను చేసుకుపోయ్రు. 
ప్రతిద్నికీ పంచభూతాలే 
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కారణమైనప్పటికీ ఏవి జనిముంచ్నా, 
నిలచ్నా, నశంచ్నా అవి చల్ంచనటేలు 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు కూడ వేటికీ 
ప్రతిస్పందించక తన కర్తవ్యాని్న 
నిర్వరి్తసూ్త పోయ్రు. పరమాతముయ్ 
తానైన ఆయనకు చేయవలసినదంటూ 
ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ శ్రీకృష్్ణడు 
చెపి్పనట్లు లోకానికి ఆదర్శప్రాయంగా 
ఆయన జీవించారు.

అదేవిధంగా అనేక మంది 
మహరుషులు, మహాత్ములు మానవని 
అశాంతికి గల కారణాలను వెదికి వ్టి 
పరిష్్కరం కోసం తపసు్స చేసి అనేక 
మారాగిలను మనకు తెల్యజేసారు. 
వ్టిలో వేటిని సరిగాగి ఆచరించ్నా 
శాశ్వతానంద్ని్న మానవడు 
పందవచు్చ.

అయితే పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
చెపి్పనది ఈ కాలానికి సరిపోయిన 
సులభమైన మారగిం. ఆయననేవ్రు: 
“నేనెంతో అనే్వషంచ్, సంవత్సరాల 
తరబడి ఆలోచ్ంచ్ తెలుసుకుని 
అనుభవించ్న ద్నిని మీకు 
సులభంగా అందిసు్తనా్నను. మీరు 
అంత కష్టపడాల్్సన అవసరం 
లేకుండా, ఎంతో తేల్కగా, అటి్ట 
ఆనంద్ని్న పందవచు్చ” అని.

ఆయనింకా యిలా 
చెప్్పవ్రు: “ఎవరికి వ్రు 
స్వధరాముని్న ఆచరిసూ్తపోతే వ్రు 
కోరిన ఆనంద ప్రాపి్త లభిసు్తంది. 
ఎందుకంటే ఆ ధరముంలోవన్న 
కీలకమైన, అతి ముఖయామైన అంశం 
ఏమిటంటే - ఇతరుల సంతోషం 
(శ్రేయసు్స) కోసం మాత్మే కర్తవయాం 
నిర్వరి్తంచడం. అందువలన 
ఆనంద్నికి ముఖయాకారణమైన 

తాయాగం అలవడుత్ంది. చ్వరకు 
అందరి ఆనందమే తన ఆనందంగా 
మిగులుత్ంది. అలా అందరూ 
చేసినపు్పడు ప్రతివ్రూ కోరుకునే 
లౌకిక సుఖసౌఖాయాలు, మానసిక 
శాంతి లభయామవతాయి. అయితే 
ప్రసు్తత కాలంలో ధరముం సరిగా 
చెప్్పవ్రూ లేరు, ఆచరించేవ్రూ 
లేరు. గ్ంథాలలో చదువకున్న 
విషయ్లు ప్రతివయాకి్తకీ నితయాజీవితంలో 
అనుక్షణమూ వచే్చ సమసయాలకు 
పరిష్్కర మారగిం చూపలేవ. అవి 
ఎవరికి వ్రు ఆలోచ్ంచుకుని 
పరిష్కరించుకోవలసిందే. అందుకని 
ఈ కాలానికి అటి్ట ఆనంద్ని్న పందే 
మారగిం ఒక్కటే - అదే సదుగిరువను 
సేవించడం. అటి్ట సమర్థ సదుగిరువ 
సాయినాథుడు. ఆయనను శరణు 
పంది ఆయన లీలలను మననం 
చేసుకుంటూ, ఆయన సూకు్తలను 
ఆచరణలో పెట్్టకోవడమే 
చేయవలసినది. ఆయన చెపి్పనవనీ్న 
ధరామునికి ప్రతీకలే. మన సమసయాలను 
ఆయనకు విన్నవించుకుంటే ప్రతి 
చ్న్నద్నికి పలుకుత్నా్నరు, 
పరిష్్కరం చూపిసు్తనా్నరు. 
ఇంతకంటే మనకేం కావ్ల్? అయితే 
ఆయన యిచ్్చనది పుచు్చకుంటూ, 
ఆయన చెపి్పనది ఆచరించకపోతే 
మళ్ళు మొదటికే వసు్తంది సమసయా. 
ఒకద్ని వెంట ఒకటి వచే్చ కోరికలకు 
అంత్ండదు. కనుక ఆయన మన 
కోరికలను ఎందుకు తీరుసు్తనా్నరో 
తెలుసుకుని ఆయన చెపి్పన వ్టిని 
ఆచరించడమే మన కర్తవయాం. పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారు ఆనంద ప్రాపి్తకి 
ఆచరించవలసిన ఎనో్న విషయ్లను 

అరటిపండు వొల్చ్ నోట్లు 
పెటి్టనట్లు బోధంచారు. ఇక మనం 
చేయవలసినదలాలు ఒక్కటే, ద్నిని 
నమిల్ మ్ంగ జీరి్ణంచుకోవడం. అంటే 
శారీరక, మానసిక బలాని్న పందడం. 
అంటే ఆయన చెపి్పనవ్టిని 
ఆచరించడం.

గడుసు్తన్న ఈ అనంతమైన 
కాలగతిలో మన జీవిత కాలపరిమితి 
ఎంత? మన జనము ఎట్వంటిది? 
సృష్టలోని ప్రతిద్నికి వలెనే ఈ జనము 
గడిచ్పోత్ంది. మళ్ళు ఎట్వంటి 
జనమువసు్తందో! ఒకవేళ మళ్ళు 
మానవజనము వచ్్చనా ఈ పరిసి్థత్లు, 
ఇట్వంటి సదుగిరు సమాగమం 
మనకు లభయామవడం జరుగుత్ంద్? 
ఏమో! అందుకని ఈ జనమును 
సది్వనియోగపరచుకోవడం ఎలా 
అన్నది ఆలోచ్ంచుకుంటూ బాబా 
చెపి్పనవ్టికి పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
చెపి్పన విశేలుషణను అర్థం చేసుకుంటూ, 
ఆచరించడానికి ప్రయతి్నసా్తమని, 
ఈ సంవత్సరమైనా మనం కోరుకునే 
ఆనంద ప్రాపి్తకి ప్రయత్నం చేసా్తమని 
ఆశసూ్త, అటి్ట వివేకవంతమైన 
బుదిధాని ప్రసాదించమని పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారిని ప్రారి్థసు్తనా్నను.
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సిద్ధయ్య
శ్రీమత్ శ్రీదేవి

ముసిలుం పెదదులంతా 
ముడుమాల నుండి 

బయలుదేరి కందిమలలుయపలెలు లోని 
శ్రీ వీరబ్రహముందసా్వమి ఆశ్రమం 
చేరుకునా్నరు. అక్కడ సిదధాయయాతో 
వ్రిలా సంభాషంచారు. 

ముసిలుం పెదదులు : ఏమి 
సిదదుయ్యా! నువొ్వక ముసలామునువ 
ఇలా హిందూగురువను 
ఆశఛియించవచు్చనా?

సిదధాయయా : ఈ మత భేద్లనీ్న 
మన మనసులలోనే తప్ప వ్స్తవంగా 
లేనేలేవ. అయినా అని్న మతాల 
సారాంశం మానవడు భగవంత్ని 
తెలుసుకోవ్లన్నదే కద్!

ముసిలుం : అని్న మతాల సారం 
ఒకటే అయినపుడు యిక మతం 
మారవలసిన అవసరమేముంది?

సిదధాయయా : మానవ జీవిత లక్షయాని్న 
మతాలనీ్న ఒకే రకంగా నిరేదుశసు్తండగా 
ఏ మతమైనా ముకి్త సాధనకు 
అడు్డరావటం అనేది వండదు. 
సాధకుడు ఎవరినైతే ఆశ్రయించాడో 
ఆ సదుగిరువ అతని సంసా్కరానికి 

తగన విధంగా ఆతముబోధ గావించ్ 
ముకి్తమారగిం వైపు నడిపిసా్తరు.

ముసిలుం : ఇసాలుం చెపి్పనదే నీకు, 
మనందరికీ తగన విధ్నం లేకుంటే 
అలాలు నిను్న ముసలామునుగానే ఎందుకు 
పుటి్టసా్తడు?

సిదధాయయా : ముసలామునులు, 
హిందువలు, క్రైస్తవలు అందరూ ఒక 
భగవంత్ని బిడ్డలే. వివిధ మతాలలోని 
వ్రుగా అనిపిసు్తన్న సదుగిరువలంతా 
ఒకే భగవంత్ని స్వరూపాలే. ఈ 
సతాయాని్న గురి్తంచని వ్రు కులాలు, 
మతాలు అనే సంకుచ్త భావ్లలో 
కట్్టమిట్్టడుత్ంట్రు. నా 
గురుదేవలు శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమి 
ఏ కులము, మతము వ్రు అన్నది 
నాకు ముఖయాం కాదు. సకల మతాలు 
వ్రిలోనే వనా్నయి. సకల సృష్టకర్త 
వ్రే. నా మనసు్స వ్రి పాద్లకు 
అంకితమై పోయింది. వ్రు లేక నేను 
జీవించలేను. వ్రిని విడచ్ రాలేను. 
ఎందుకంటే నా సర్వసం వ్రే కనుక! 
అని అంట్ంటే సిదధాయయా కను్నలు 
అశ్రుపూరితాలైనాయి.

సిదధాయయా ఆంతరయాం తెలుసుకున్న 
ముసిలుం పెదదులు. లోగడ అనుకున్న 
ప్రకారం సిదధాయయా గురించ్  కడప 
నవ్బుకు ఫిరాయాదు చేశారు. 
ఈ విషయమై సంజాయిష 
యిచు్చకనవలసిందిగా కడప 
నవ్బు వదదునుండి శ్రీ వీరబ్రహముంద 
సా్వమివ్రికి సమనులు అంద్యి. 
సా్వమివ్రి తరఫున సిదదుయయా నవ్బు 
ఎదుట హాజరైనాడు. నవ్బు 
ఎదురుగా నిలుచున్న సిదధాయయాను 
నవ్బుకు సలాం చేయవలసిందిగా 
ఆజాఞాపించారు ముసిలుం మతపెదదులు. 
తాను తన గురుదేవలకు మాత్మే 
నమస్కరిసా్తననీ, తన నమసా్కరాని్న 
అందుకునే శకి్త శ్రీ సా్వమివ్రికి తప్ప 
మర్వరికీ లేదని చెపి్పన సిదదుయయాపై 
నవ్బు కోపిసా్తడు. తన మాటను 
నిరూపించదలచ్న సిదదుయయా ఒక 
పెదదు బండరాతిని తెపి్పంచ్ ద్నికి 
నమస్కరించగా ఆ బండరాయి 
వెంటనే బ్రదదులై ర్ండు ముక్కలుగా 
విడిపోత్ంది. ఆ దృశాయాని్న 
చూచ్న నవ్బు నిరా్ఘంతపోతాడు. 

(గత సరంచిక తర్వాయి)
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శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమిని 
మహిమాని్వత్డుగా గురి్తంచ్న 
నవ్బు ఆయనను తన రాజాయానికి 
విచే్చయవలసిందిగా సగౌరవంగా 
ఆహా్వనిసా్తడు. ఆ నవ్బు ఆహా్వనాని్న 
మని్నంచ్ శ్రీ సా్వమి కడప పట్టణానికి 
వసా్తరు.

సా్వమి వ్రిని పరీక్షించదలచ్న 
నవ్బు సా్వమితో నూనె లేకుండా 
దీపాలను వెల్గంచమంట్డు. తన 
కమండలంలోని నీటితో దీపాలను 
వెల్గసా్తరు సా్వమి. నవ్బు 
సా్వమివ్రిని సత్కరిసూ్త విందు 
భోజనంలో మాంసపు ఫలహారాలను 
వడి్డసా్తడు. సా్వమి సంకల్పంతో అవనీ్న 
తీయని ఫలములుగా మారిపోతాయి. 
సా్వమికి పాద్క్ంత్డైన నవ్బుకు, 
అచటి ప్రజలకు వ్రి అభయార్థనతో 
కాలజాఞానాని్న విని్పంచ్, ధరముబోధ 
చేసా్తరు శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమి.

కాలక్రమేణా సా్వమివ్రి 
లీలలు దశదిశలా వ్యాపించటంతో 
సకలజనులు శ్రీ వీరబ్రహముంద 
సా్వమి వ్రిని తమ తమ గ్రామాలకు 
ఆహా్వనించ సాగారు. సా్వమివ్రు 
బోధంచే ధరము ప్రవచనాలు, కాలజాఞాన 
బోధలు ప్రజలను భకి్తమారగిం వైపు 
ఆకరిషుంచసాగాయి.

ఒకసారి నంద్యాల నవ్బు 
శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమి వ్రిని 
తమ రాజయాంలోని ప్రజలకు 
ధరముబోధ గావించవలసిందిగా 
నంద్యాల పట్టణానికి ఆహా్వనిసా్తడు. 
శషయాగణంతో సా్వమి నంద్యాలకు 
వెళా్తరు. నవ్బు సా్వమి మహిమను 
పరీక్షించదలచ్ తాను సమరి్పంచే 
విందు భోజనం ఆరగంచమని 

ప్రారి్థసా్తడు. శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమి 
అందుకు అంగీకరిసా్తరు. అసంఖాయాక 
ప్రజల సమక్షంలో నవ్బు ఎతె్్తన 
అన్నపురాశని పోయించ్, సా్వమితో 
ఆ అన్నమంతా ఒక్క మెత్కు కూడా 
మిగల్చక ఆరగంచమని ప్రారి్థసా్తడు. 
ఆ కారాయాని్న తన శష్యాడైన సిదధాయయా 
చేయగలడని చెప్పగా, సిదధాయయా 
సా్వమి వ్రి అనుగ్హంతో అతి కదిదు 
సమయంలోనే ఆ అన్నపురాశనంతా 
ఆరగసా్తడు. ఆ దృశయాం చూసిన నవ్బు, 
ప్రజలు దిగ్రాభు్ంత్లైనారు. అందరూ 
ఆయనకు పాద్క్ంత్లైనారు, ఆ 
పట్టణంలో శ్రీవీరబ్రహముంద సా్వమి 
కాలజాఞానాని్న వినిపిసూ్త గ్రామ గ్రామాన 
ధరము ప్రబోధం గావిసూ్త ముందుకు 
సాగుతారు.

కల్కాల ప్రభావం వలన 
మనుష్యాల మనసులలో, ప్రవర్తనలో, 
జీవిత విధ్నాలలో ఎట్వంటి 
మారు్పలు వసా్తయో తెల్యజెప్్పదే 
కాలజాఞానం. ధరముము, దైవభకి్త నశంచ్ 
మానవ సంబంధ్లు అస్తవయాస్తమై, 
ప్రకృతి సమతౌలయాత  దెబబీతిని, 
భూమండలం అనేక వైపరీతాయాలకు 
లోను అవత్ందనీ, మానవలు ఎనో్న 
బాధలకు గురి అవతారని హెచ్చరిసూ్త, 
అట్వంటి పరిసి్థత్లలో మానవలు 
అప్రమత్్తలై జీవించాలని బోధసూ్త, 
ధరముం వైపు నడిచేలా మారగినిరేదుశం - 
చేసేదే కాలజాఞానం

శ్రీ సా్వమివ్రు సిదధాయయాకు 
ఎనో్న సాధనా విధ్నాలను బోధంచ్ 
ఆధ్యాతిముక మారగింలో ముందుకు 
నడిపించారు. శ్రీ వీరబ్రహముంద 
సా్వమి వ్రికి అసంఖాయాక శషయాగణం 
వనా్నరు. వ్రందరిలో అగ్గణుయాడుగా 

సిదదుయయా ఖాయాతి గాంచాడు. అతని 
పురోగతిని, ప్రు ప్రతిష్టలను ఓర్వలేని 
వ్ర్ందరో అతనిని ఎనో్న బాధలకు 
గురిచేసినా, వ్టని్నంటినీ ఎదురొ్కని 
సిదధాయయా నిజమైన గురుభకు్తనిగా 
గురి్తంప బడా్డడు. సిదదుయయా ముసలామును 
మతానికి చెందిన దూదేకుల కులానికి 
చెందినవ్డు. హందవ గురువను 
ఆశ్రయించటంతో అతడు యిరు 
మతాల వ్రి నుండి ఎనో్నరకాల 
విమర్శలను, ఒతి్తళళును, అవమానాలను 
ఎదురొ్కనవలసి వచ్్చంది. 
కాలాంతరంలో అతడు కుల మత 
భేద్లను, వైషమాయాలను, సామాజిక 
వైషములను అసమానతలను 
నిరసిసూ్త తద్్వరా సర్వజన 
సౌభ్తృతా్వని్న బోధంచాడు.

సిదధాయయా బోధంచ్న తతా్వలు 
ప్రజలలో బహుళ ప్రచారంలో 
వనా్నయి. కుల మతాలను నిరసిసూ్త 
అతను పాడిన గేయ రూపంలోని ఒక 
తత్వం యిలా వంది...

ఏ కులమని నను వివరం బడిగన 
ఏమని చెపు్పదు లోకులకు 
లోకులకు పలుగాకులకు
దుష్్టలకు దురామురుగిలకు 
॥ ఏ కులమని॥

ఇంటి లోపల యిలులు కట్్టకుని
మంట లోపల రాటం బెట్్టక
కంటి లోపల కదురు పెట్్టకుని
ముకు్కలోపల ఏకు పెట్్టకుని
॥ ఏ కులమని॥

చేతిలో బాక చేతికి తీసుక
నారాయణ అను నరము తీసుకుని
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అష్్టక్షరి యను పంచ తీసుకుని
తకథిను తకథిమ గుబదెబ గుబ దెబ 
ఏకిన కులమే మాకులము
॥ ఏ కులమని॥

ముట్్టన పుటి్టందీ కులము
ముట్టంచున పెరిగందీ కులము
ఏకిన ఏకులు పీకిన పిందెలు
లోకమంత నొక పాపము జేసుక
ఏకిన కులమే నా కులము
 ॥ ఏ కులమని॥

ఈ విధంగా తన తతా్తవాల ద్్వరా 
కుల మత విభేద నిరూములనకు, సిదధాయయా 
కృష చేశాడు.

మహాత్ములు మానవ్ళి 
శ్రేయసు్సకై ఒక నిరుదుష్టమైన 
ప్రణాళికతో అవతరించ్, ప్రజలకు 
ధరాముని్న బోధంచ్ తాము తలపెటి్టన 
కారయాం ముగసిన వెంటనే అవతారం 
చాల్సా్తరు. శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమి 
తమ అవతారం చాల్ంచే సమయం 
ఆసన్నమవటంతో అందుకు తగన 
సనా్నహాలు చేయనారంభిసా్తరు. 
అందుకు ఆయన తన నలుగురు 
కుమారులను పిలచ్, తాను వైశాఖ 
శుదధా పంచమినాడు జీవసమాధనొంద 
బోత్నా్నమనీ, అందుకు తగన 
ఏరా్పటలును చేయవలసిందిగా 
ఆదేశసా్తరు. కుమార్్త వీర 
నారాయణమమును ఆశీర్వదించ్, 
ఆమె కుమారుడినే తన పీఠానికి 
వ్రసునిగా ప్రకటించవలసిందిగా 
భారయా గోవిందమమును ఆదేశసా్తరు.

సా్వమివ్రు జీవసమాధ 
చెందుత్నా్నరన్న విషయం విని 
బాధ పడుత్న్న గోవిందమమును 

ఓద్రి్చ, తాను నితయాసత్యాడనని తనకు 
మరణం లేదనీ, కనుక తన సమాధ 
అనంతరం సుమంగళ్ చ్హా్నలైన 
మాంగలయాం మొదలైన చ్హా్నలను 
ఆమె తొలగంచుకననవసరం లేదని 
ఆదేశసా్తరు సా్వమి.

సిదధాయయాకు శ్రీ 
వీరబ్రహముందసా్వమితో గల 
అనుబంధం మాటలలో 
చెప్పవీలుకానిది. సా్వమివ్రి 
వియోగాని్న అతడు. ఎలా 
భరించగలడు? అందుకేనేమో 
సా్వమి అతనికి తన జీవసమాధ 
గురించ్ ముందుగా ఏమాత్ం 
తెల్యనీయకపోయి వండవచు్చ. 
ఆ బాధ్కరమైన ఘట్్టని్న చూచ్ 
భరించలేడన్న ఉదేదుశంతోనేమో సా్వమి 
వ్రు అతనిని పిలచ్, ఎక్కడైతే తాను 
కాలజాఞాన రచన చేశారో, ఆ బనగానపలెలు 
పట్టణానికి వెళిళు పూజ నిమిత్తం 
దేవద్రు పుష్్పలను సేకరించ్ 
తీసుకని రావలసినదిగా ఆదేశసా్తరు. 
మరుసటి రోజు సూరోయాదయం తరా్వత 
తొమిముది ఘడియల లోపు పువ్వలను 
అందజేయ్లని చెపుతారు సా్వమి.

నిరీ్ణత సమయం వైశాఖ శుదధా 
పంచమి నాడు  శ్రీ వీరబ్రహముంద 
సా్వమి జీవసమాధలో ప్రవేశంచట్నికి 
సకల ఏరా్పట్లు గావించబడా్డయి. 
సా్వమివ్రు ప్రజలందరికీ తమ 
అంతిమ సందేశం వినిపించ్, 
సమాధ లోనికి ప్రవేశంచట్నికి 
సంసిదుధాలౌతారు. అచటి ప్రజల దుుఃఖం 
వర్ణనాతీతం. తమ కోసం అవతరించ్, 
ధరముబోధలతో, కాలజాఞాన బోధలతో 
తమను మోక్షమారాగిన నడిపించ్న 
ఆ నడిచే దైవం కనుమరుగైపోత్న్న 

ఆ తరుణం భకు్తల హృదయ్లను 
కలచ్వేసు్తండగా, విధలేని 
పరిసి్థత్లలో అశ్రుధ్రలతో ప్రజలంతా 
శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమివ్రికి అంతిమ 
వీడో్కలు పలుకుత్ండగా సా్వమి 
సమాధలో ప్రవేశసా్తరు.

మహోన్నతమైన దైవశకి్తయ్ శ్రీ 
వీర బ్రహముందసా్వమిగా అవతరించగా, 
ఆ పాంచభౌతిక దేహాని్న సజీవంగా 
నిక్షిప్తం చేసుకున్న ఆ జీవసమాధని ఆ 
సమయంలో జనులంతా బరువెకి్కన 
గుండెలతో, ఒక వంక కనీ్నటిధ్రలతో 
అభిషేకిసూ్త, మరొకవంక అసంఖాయాక 
పుష్పరాశులతో, టంకాయ, ఫల 
నివేదనలతో, ధూప దీపాదులొసగ 
పూజించ్, కరూ్పర హారత్ లరి్పంచ్ 
సేవించుకనా్నరు.

క ం ది మ ల లు య ప లె లు 
పుణయాభూమిలో సశరీరులై సజీవంగా 
సమాధసు్తలై నిలచ్, నాటికీ, నేటికి 
పిలచ్న పలుకుతూ కల్చ్న 
వ్రి కంగు బంగారమై భకు్తలను 
పాల్సు్తన్న కరుణామయుడు శ్రీ 
వీరబ్రహముందసా్వమి.

ఒకవైపు సిదధాయయా 
కందినులలుయపలెలునుండి కాల్ నడకన 
బయలు దేరుతాడు. అక్కడి నుండి 
బనగానపలెలు 120 మైళళు దూరంలో 
వంది. సా్వమిని తలచుకని వ్రి 
మహిమతో బనగానపలెలులోని 
పువ్వలను సేకరించ్ తిరిగ వసు్తండగా 
అతనికి సా్వమివ్రు జీవసమాధ 
చెంద్రన్న వ్ర్త తెలుసు్తంది. 
పట్టరాని దుుఃఖంతో పరుగుపరుగున 
కందిమలలుయపలెలు చేరి సా్వమి సమాధ 
వదదు విలపించ్ విలపించ్ చ్వరకు 
ఆ దుుఃఖభారాని్న తట్్టకనలేక 
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ప్రాణతాయాగానికి సిదధామౌతాడు. తన 
ప్రియశష్యాని ఆవేదన సా్వమికి 
తెల్యకుండా వంట్ంద్? సమాధపై 
ఆశీనులై సిదధాయయాకు దర్శనమిచా్చరు శ్రీ 
వీర బ్రహముందసా్వమి.

సామి దర్శనంతో 
పులకించ్పోయ్డు సిదధాయయా. 
తమ పాద్లపైబడి దుుఃఖిసూ్త 
తమను విడచ్ ఎందుకు వెళాళురనీ, 
తనకింక దికె్కవరని ప్రశ్నసు్తన్న 
సిదధాయయాతో తానెక్కడికీ వెళళులేదని, 
నితయాసత్యాడనై సమాధ నుండి కూడా 
భకు్తలను అనుగ్హిసు్తంట్నని 
సిదధాయయాను ఓద్రి్చ దీవిసా్తరు సా్వమి. 
రాజయోగమారగిసాధనలో ముకి్తని 
సాధంచమనీ, భవిషయాత్్తలో బ్రహము 
మారగి ప్రచారం చేసూ్త సదుగిరుడవై 
ప్రజలను మోక్షమారాగిన నడిపించ 
గలవని ఆశీర్వదించ్, తమ గురు్తగా 
పూజించుకమముని చెపుతూ, తను 
పాదుకలు, యోగదండము, 
శఖాముద్రిక, బెత్తము, జపమాల 
ప్రసాదిసా్తరు. గృహసా్థశ్రమం 
స్్వకరించ్ ఉత్తమ గృహసు్థగా 
జీవించమని సిదధాయయాను ఆదేశసా్తరు 
శ్రీ వీరబ్రహముందసా్వమి.

తాను లేకుండా, తన కేమాత్ం 
తెల్యనీయకుండా జీవసమాధ 
చెందిన తన గురుదేవల వియోగంతో 
ఆతాముహుతికి పాల్పడ్డ సిదధాయయా 
సా్వమి దర్శనంతో సంతసించ్, 
సా్వమి వ్రి ఓద్రు్పతో, ఆశీసు్సలతో 
వియోగ బాధను మరచ్పోతాడు. 
ఆయన ప్రసాదించ్న అతయాంత 
మహిమాని్వతములయిన ఆ పవిత్ 
వసు్తవలను భకి్తతో స్్వకరిసా్తడు. 
గురుపతి్న గోవిందమము వదదు సెలవ 

గైకని కందిమలలుయపలెలును వీడి, తన 
స్వగ్రామమైన ముడుమాలకు తన 
తల్లుదండ్రుల వదదుకు చేరుకుంట్డు. 
గురుదేవల ఆజఞాపై గృహసా్థశ్రమం 
స్్వకరించ్ ధరముబదధామైన గృహస్థ జీవితం 
గడుపుతాడు. రాజయోగావలంబియై 
సాధన కనసాగసూ్త, బ్రహము మత 
ప్రచారం గావిసూ్త, సదుగిరువై 
అసంఖాయాక ప్రజలను ఆధ్యాతిముక 
మారగింలో నడిపించాడు సిదధాయయా.

సిదధాయయా మహిమలు 
అసంఖాయాకం. తన తపోబలంతో 
భకు్తలను కాపాడిన సందరాభులు 
ఎనో్న! ఒకసారి పాముకాట్తో 
చనిపోయిన కుమారుని తెచ్్చ సిదదుయయా 
పాద్లపై పడవేసి ఎలాగైనా వ్నిని 
బ్రతికించమంటూ వేడుకుంట్ంది. 
ఒక తల్లు. సిదధాయయా తన మహిమతో 
అతనిని బ్రతికిసా్తడు.

ఒక సందరభుంలో సిదదుయయా 
‘భగవంత్డు లేడు’ అంటూ 
వితండవ్దం చేసు్తన్న నాసి్తకులతో 
చర్చలు జరుపుత్ంట్డు. ఉన్నట్లుండి, 
దక్షిణ దికు్కకు తిరిగ కఠన స్వరంతో 
“ఆగు! వెళ్లు, యిక్కడ నుండి!” అని 
గటి్టగా కేకలు వేసా్తడు. అలా ఎందుకు 
అరిచారని అడిగన వ్రితో “దక్షిణ 
దికు్కన వండే యలమవ్రి కండలపై 
గడి్డమేసూ్తవన్న చూడి ఆవను ఒక 
క్రూరమైన పుల్ చంపబోత్ంటే ఆ 
పుల్ని తరిమి వేశాను” అనా్నడు 
సిదధాయయా.

ఇంతలో ఒక ఆవలకాపరి 
తన ఆవతో సహా పరుగుపరుగున 
సిదదుయయా వదదుకు వచా్చడు. తన ఆవ 
మెడపై పుల్పంజా గురు్తలు, రక్తసిక్తమై 
వన్న గాయ్లు చూపిసూ్త, “పుల్ 

ఆవను చంపబోత్న్న సమయంలో 
సిదధాయయా అక్కడ ప్రతయాక్షమై పుల్ని 
వెళళుగొటి్ట ఆవను కాపాడారు” అని 
అక్కడి వ్రితో చెపి్ప సిదదుయయాకు 
నమస్కరించాడు.

ఈ విధంగా ప్రజలకు ఐహిక, 
ఆధ్యాతిముక శ్రేయసు్స చేకూరుసూ్త 
వ్రి హృదయ్లలో దైవంగా 
కలువైనిలచ్న సిదధాయయా తన 71వ 
సంవత్సరంలో

శవైకయాం చెంద్రు. 1665వ 
సం॥లో జనిముంచ్న సిదధాయయా 1736వ 
సం॥లో ముడుమాల గ్రామంలోనే 
జీవసమాధ చెంద్రు.

‘సిదధాయయాసాటిలేని గురుభకు్తడు’ 
అని చెప్పవచు్చ. తన తనువను, 
మనసును, తన జీవితాని్న తన 
గురువైన శ్రీ వీరబ్రహముంద సా్వమికి 
అరి్పంచ్, త్రికరణ శుదిధాగా ఆయనను 
సేవించ్, తరించ్, ‘సిదధాయయావంటి 
శష్యాడు లేడు’ అని కనియ్డబడిన 
సిదదుయయా ధనయాజీవి.

‘గురువ లేక విదయా గురుత్గా 
దొరకదు’ అన్న వేమన సూకి్త ప్రకారం 
మోక్షమే జీవిత లక్షయాంగా ఎంచుకున్న 
సాధకులకు సదుగిరువను ఆశ్రయించ్, 
ఆయన మారగిదర్శకత్వంలో సాధన 
కనసాగంచటం అనివ్రయాం. తన 
గురువైన శ్రీవీరబ్రహముందసా్వమిని 
మ నో వ్ కా ్క య్ ల తో 
సేవించ్, తరించ్న సిదధాయయా 
మోక్షగాములందరికి ఆదర్శపురుష్డు 
అనటంలో ఏమాత్ం సందేహం లేదు.

సమాపతుం
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మాతృదేవి మహాసమాధి

శ్రీమత్ T.పద్్వత్

2021  సంవత్సరం, వైశాఖమాస 
కృష్ణ పక్ష దశమి,  గురువ్రం 

రోజున  అందరూ ‘అమముగారు’ 
అని భకి్తప్రపత్్తలతో కలుచుకునే, 
పిలుచుకునే పూజయాశ్రీ అల్వేలుమంగమము 
తల్లు తమ జగనా్నటకాని్న లీలా 
వినోదంగా ముగంచ్  విశ్వవ్యాపకత్వం 
చెంద్రు.

ఆంగలు తేదీ ప్రకారం, 2021 జూన్ 
3వ తేదీ గురువ్రం మధ్యాహ్నం 
గం.1-12ని॥లకు పూజయాశ్రీ అమముగారు 
సమాధ చెందిన వ్ర్త ద్వ్నలంలాగ 
అని్న చోటలుకీ వ్యాపించ్ంది. ఈ 
హఠాత్పరిణామానికి దిగ్రాభు్ంత్లైన 
భక్తకోటి శోకసముదంలో 
మునిగ పోయింది. ఏది ఏమైనా, 
వ్రి అవతారకారయాంతో ‘ఇది’ 
నిర్ణయింపబడినది. కనుక, ద్నికి తల 
ఒగగిక తప్పలేదు. తక్షణమే శ్రీ ద్్వరక 
బాబుగారు తరవ్త జరగవలసిన విధ 
విధ్నాలను అమలు పరచడంలో త్వరిత 
గతిన నిర్ణయ్లను తీసుకుంటూ, జూన్ 
3వ తేదీ రాత్రి  పూజయాశ్రీ అమముగారితో 
సహా, గురుకుట్ంబం కంత మంది 
గురుంధువలు కల్సి నాగోలు నించ్ 
బయలుదేరి, నాలగివతేదీ తెలలువ్రుతూనే 
ఒంగోలులోని పూజయాశ్రీ మాస్టరు గారి 

నివ్సానికి చేరుకునా్నరు.
ఆ సమయంలో కరోనా ప్రభావం 

ఎకు్కవగానే ఉండటంతో, అందరి 
క్షేమం దృష్్టయా శ్రీ ద్్వరక బాబుగారు, 
ఎక్కడి వ్రక్కడే ఉండి పోవలసినదని, 
జరగబోయ్ కారయాక్రమం అంతా 
ప్రతయాక్షప్రసారం చేయబడుత్ందని 
ప్రకటన చేపారు. కానీ, ఒంగోలు, ఆ 
పరిసర  పట్టణాల నించ్ కంతమంది 
పూజయాశ్రీ అమముగారిని, చ్వరిసారి 
చూడటం కోసం తరల్ వచా్చరు. 
చాలామంది శ్రీ బాబుగారి మాటకు 
కట్్టబడి వండిపోయ్రు.

మధ్యాహ్నం పూజయాశ్రీ అమముగారికి 
మంగళ సా్ననం చేయించ్, నూతన 
వసా్రాలతో అలంకరించ్, పూజయాశ్రీ 
బాబా, మాస్టరు గారలు సూచనల మేరకు, 
ఒంగోలుకు 25 కిలోమీటరలు దూరంలో 
వన్న ‘గుమముళంపాడు’ అనే గ్రామానికి 
సమీపంలో వన్న ఖాళ్ ప్రదేశానికి 
తీసుకువెళాళురు.

చుట్టపక్కలంతా చ్న్న చ్న్న 
పలెలుటూరులు వనా్న…. ఆ ప్రదేశానికి 
ర్ండు కిలోమీటరలు దూరంతో 
అట్గాని,  ఇట్గాని ఏ ఊరులు లేవ. 
చుటూ్ట  చెట్్టచేమలలో వన్న పూరి్త 
ఏకాంత ప్రదేశం! 

కానీ  అక్కడికి చేరేసరికి, ఎనో్న 
కారులు, ఇతర వ్హనాలు బారులుతీరి 
వనా్నయి. అంటే ఏదో చ్న్నపాటి 
సమాచారాని్న అందుకుని అక్కడకి 
అంతమంది చేరారు. అదే covid లేక 
పోయివంటే, శ్రీ సాయిలీలామృతం 
సమాధ ఘట్టంలో  చెపి్పనట్లు, పూజయాశ్రీ 
అమముగారి వ్హనం అక్కడకి చేరేసరికి 
ఎంత సమయం పటే్టదో అనిపించ్ంది.

ఆ రోజు పూజయాశ్రీ అమముగారి 
దివయామంగళ రూపం పూర్ణకళలతో 
శోభిసూ్త, సాక్షత్్త లక్ష్మీదేవిలా 
ప్రకాశంచారు. జూన్ 4వ తేదీ 
సాయంత్ం ద్ద్పు 6.30 - 7.00 
గంటల మధయా పూజయాశ్రీ అమముగారు 
బృంద్వన ప్రవేశం చేసారు. అదే రోజు 
నించ్, అక్కడ గుడారాలు వేసుకుని 
కదిదుమంది గురు బంధువలు 
నివ్సాలు ఏరా్పట్ చేసుకునా్నరు. 
జూన్ 5వ తేదీ నుండి, పూజయాశ్రీ బాబా, 
మాస్టరు అమముగారలుకు నితయాపూజ, 
నివేదన, హారత్లతో కైంకరాయాలు 
మొదలయ్యాయి. నితాయాన్నద్నం 
కూడా ప్రారంభించబడింది. సాక్షత్్త 
అన్నపూరా్ణదేవి కలువై వంటే, అన్న 
ప్రసాద్లకి లోటేముంది మరి!!

నెమముది నెమముదిగా చుట్్టపక్కల 
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ఊరలు వ్ళళుందరూ  ఆ ప్రదేశంలో ఏం 
జరుగుతోందో చూద్దుమని రాసాగారు. 
అలా వచ్్చన ప్రతివ్రు తిరిగ తిరిగ 
‘అమము’ దర్శనానికి వసూ్త, “ఈ 
అమమువ్రు హదరాబాదు నించ్ ఇలా 
మా మధయాకి రావడం, మేమందరం 
చేసుకున్న పుణయాఫలం, మా అదృష్టం” 
అంటూ వేనోళ్ళు కనియ్డుతూ 
అక్కడ. జరిగే అని్న ఉత్సవ్లలోను 
పాలొగింటూ మహద్నంద్ని్న 
పందుత్నా్నరు. అంతటి ఆనంద్నికి 
కారణమేమంటే... అక్కడకి పూజయాశ్రీ 
అమముగారు వచ్్చన దగగిర నుండి వరాషులు 
బాగా పడా్డయట. తద్్వరా పంటలు 
బాగా పండాయట. అంతేకాదు, ఎనో్న 

అదుభుతమైన అనుభవ్లను కూడా 
ప్రసాదిసు్తనా్నరట.... “ఈ తల్లు సతయామైన 
తల్లు” అంటూ ఎంతో భకి్తప్రపత్్తలతో 
వ్రి ఇంటినించ్ ఏదో ఒక ప్రసాదం 
తీసుకుని పూజయాశ్రీ అమముగారికి 
నివేదిసు్తనా్నరు. వ్రికి పండిన మొదటి 
పంటని అమముగారికి సమరి్పంచాకే  వ్రి 
ఇంట్లు వ్డుకుంట్నా్నరు. అక్కడికి 
రాగానే  మనసు్స ప్రశాంతమవ్వడం 
కూడా అనుభవమౌత్ందని 
చెబుత్నా్నరు.

ఒంగోలులోని భకు్తలకు, చుట్్ట 
పక్కల పట్్నల లోని భకు్తలకు, 
అదభుతమైన అవకాశం లభించ్ంది. 
అందరూ ఒంగోలులో ‘అయయావ్రి’ 

దర్శనం చేసుకుని, ఇక్కడకచ్్చ 
‘అమముగారి’ దర్శనం చేసుకుని 
వెడుత్నా్నరు. చుట్్టపక్కల 
కంతదూరం వెడితేనే గాని ఏదీ 
దొరకని ఆ ప్రదేశంలో పూజయాశ్రీ 
అమముగారికి... 3వరోజు, 7వరోజు, 
13వరోజు, మాసికపూజ, మండల పూజ 
ఉత్సవ్లనీ్న అందరి సహకారంతో, 
ఉతా్సహంతో ఎంతో వైభవంగా 
జరిగాయి. నెమముదిగా ‘కరోనా’ ప్రభావం 
కూడా తగేగినరికి, భకు్తలందరూ అమము 
సని్నధని ఆనందంగా దరి్శసు్తనా్నరు.

మాతృదేవి దివయాసని్నధలో ఏరా్పట్లు 
కూడా శరవేగంతో జరుగుత్నా్నయి. 

మిగతా 24వ పేజీలో
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శ్రీమత్ అడిదరం వేదవత్

వారా్తలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద సావామివారిచే విరచితమైన వారాతులాపమనే యీ గ్ంథము గ్ంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వండటం వలన తమక్ అర్ంగావడం లేదని చాలామంది పాఠక్లు అభిప్రాయ్ని్న వయాకతుపరిచారు. 
అందుకని పాఠక్ల అభయార్న మేరక్ పూజయా ఆచారయా శ్రీ ఎకికిరాల భరద్వాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠక్లక్ అందజేసతున్్నరు   - ఎడిటర్.

తరువ్తి రోజున ఉదయం సా్ననాదులు 
పూరి్తచేసుకుని నితాయానంద సా్వమివ్రి దగగిర 

అందరూ కూరు్చనా్నరు. 

త్యాంబకభాయి ఇలా ప్రశ్నంచాడు "నిన్న రాత్రి మోఘాశా 
మోఘ కరాముణుః మొ॥న వ్కాయాల ద్్వరా అసుర రాక్షస 
ప్రకృత్లను వివరించారు. ఇక దైవప్రకృతి మిగల్వన్నది. 
దయతో వివరించండి".

నితాయానంద సా్వమివ్రు శ్రీ ప్రకాశానంద సా్వమివ్రిని 
వివరించమనా్నరు -

సా్వ॥ ప్ర॥ :- భగవదీగితలో శ్రీకృష్్ణడు ఇలా చెపా్పడు

శ్్ల॥ మహాత్మానసతు మాం పార్       
       దైవం ప్రకృతిమాశ్రిత్ాః l    
      భజనతు్యననయా మనసో జ్ఞాత్వా 
      భూత్దిమవయాయమ్ ll

భావం: 'ఓ అరుజునా! దైవప్రకృతిని  ఆశ్రయించ్ నను్న 
తప్ప అనుయాలను తలచని మహాత్ములు నను్న ప్రతిప్రాణికీ 
కారణంగాను, నాశము లేనివ్నిగానూ తెలుసుకుని 
భజిసా్తరు.

భగవదీగిత 16వ అధ్యాయంలో దైవప్రకృతికి సంబంధంచ్న 
26 గుణాలను మూడు శోలుకాలలో వివరించాడు. 

శ్్ల॥  అభయం సతతు్వసంశుది్ధాః 
        జ్ఞానయోగ వయావస్్తిాః l    
        ద్నం దమశ్చ యజఞాశ్చ 
        సావాధాయాయసతుప ఆర్జవమ్ ll

భావం :- అభయము, అంతుఃకరణ పరిశుదధాంగా వండడము 
(అంతుఃకరణ పారిశుదధాయాము) జాఞానం పటలు, యోగం పటలు 
నిలకడగా వండడము, ద్నము, దమము, యజఞాము, 
సా్వధ్యాయము, తపము, సారలయాము.

(గత సరంచిక తర్వాయి)

తొమిమాదవ ప్రసంగము

- సశేషరం
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మాతృదేవి స్మృతులు

నా గోలు సత్సంగ సభుయారాలు 
శ్రీమతి కమలారామచందర్ 

పూజయాశ్రీ అమముగారి లీలావైభవ్ని్న 
ఈవిధంగా తెల్యచేసు్తనా్నరు.

మొట్టమొదట మా మరిదిగారి 
ద్్వరా శ్రీసాయిలీలామృతం గ్ంథం 
మాకు చేరింది. అది పారాయణ చేసాక 
నాకు, మావ్రికి చాలా ఆనందం 
కల్గంది. నాకు సాయినాథుడు 
ముసిలుం ఫకీరు అనే భావన ఉండేది. 
మా ఇంట్లు హిందూ సాంప్రద్యం 
బాగా పాటించేవ్ళళుము. మావ్రికి 
మాత్ం బాబా అంటే నమముకం ఉండేది. 
కానీ మొట్టమొదటిసారి మేమిదదురం 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు రాసిన 
గ్ంథం చదివిన తరువ్త ఇంత 
అదుభుతంగా రచ్ంచ్న వ్రికి ఉత్తరం 
రాయవలసినదే అనిపించ్ పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారికి మా ఆనంద్ని్న 
వయాక్తం చేసూ్త ఉత్తరం రాసాను. వ్రు 
సమాధ్నం రాశారు. అప్పటినించ్ 
ఉత్తరప్రత్యాత్తరాలు జరుగుత్ండేవి.

మావ్రికి ఆఫీసు పనిమీద 
మద్రాస్(చెనె్్న) వెళళువలసి వచ్్చంది.  
ఆయన వెడుతూ "పూజయాశ్రీ 

మాస్టరుగారిని దరి్శంచుకుని 
వద్దుము. నువూ్వ వసా్తవ్?" అని 
అడిగారు. అప్పటికి విద్యానగర్ 
బాబా గుడికి మేము కూడా చంద్లు 
వసూలు చేసివనా్నము. అవి 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి స్వయంగా 
అందజేసినట్్ట ఉంట్ందని నేనూ 
బయలుదేరాను.

1978వ సంవత్సరం హోలీ 
పండుగరోజు, ఆ పుణయాదంపత్ల 
దర్శనం మాకు కల్గంది. ఆ దంపత్లు 
ఎంతో ప్రీతితో పలకరించారు. పూజయాశ్రీ 
అమముగారు "మీరేనా ఉత్తరాలు 
రాసా్తరు?" అని అడిగారు. చ్నా్నరి 
వేదమముకి పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
నను్న 'అత్త' అని పరిచయం చేసారు. 
మొదటి పరిచయంలోనే మాతో 
అంతటి అనుబంధ్ని్న కలుపుకున్న ఆ 
గురుదంపత్ల ప్రేమకు ఆనందంతో 
హృదయం నిండిపోయింది. నేను 
పూజయాశ్రీ అమముగారికి వంటలో 
సహాయం చేయడానికి వెడితే, 
"మీరు ఏ పనీ చెయొయాదుదు, పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారి దగగిర కూరో్చండి"  అని 
మొత్తం వంటంతా  అమముగారే చేశారు. 

హోలీ పండుగ పూట, పూజయాశ్రీ 
అల్వేలుమంగమము తల్లు దివయాహసా్తలతో 
వండిన మధురాతి మధురమైన ఆ 
ప్రసాదం మాకు లభించటం ఎని్న 
జనముల సుకృతమో!!

కాలగమనంలో అనేక 
సంఘటనలు చోట్చేసుకునా్నయి. 
తీరని లోట్ను కల్గంచే సంఘటన  
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారి సమాధ. 
వయాధ్భరిత హృదయంతో వన్న 
నాకు ఒక స్వప్నం వచ్్చంది. అది 
ఒక భూగృహం. అందులో పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారు డెస్్క ముందు 
కూరు్చని ఏదో రాసుకుంట్నా్నరు. 
కళళుజోడు పెట్్టకుని వనా్నరు. నేను 
లోపలకి వెళిలు, పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి 
నమస్కరించ్ కూరు్చనా్నను. అక్కడ 
మసిబారిన ఒక లాంతరు వంది, 
"ఈ లాంతరు వెల్గంచనా?" అని 
అడిగాను. "మీకు తెల్యదమాము, నేను 
వెల్గసా్తను" అనా్నరు. కాసే్సపయ్యాక 
"వ్ళలుంతా భోజనాలు చేశారేమో 
చూద్దుం పదండమాము" అనా్నరు. 
సరేనని పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారి వెంటే 
బయటకి వచా్చను. అక్కడ మెటలు పైకి 

శ్రీమత్ కమలా రామచరందర్
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బాట వంది. ముందు నేను, వెనుక 
మాస్టరుగారు వెడుత్నా్నము. నేను 
మనసులో అమముగారిని ఇంతవరకు 
చూడలేదు అని బాధ పడుత్నా్నను 
(పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు సమాధ 
అయ్యాక అప్పటివరకు పూజయాశ్రీ 
అమముగారిని చూడలేదు). వెంటనే 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు "అమముగారిని 
చూసావ్ అమాము?" అనా్నరు. 
"లేదండి' అనా్నను. కంత దూరంలో 
ఎత్్తగావన్న కని్న మెట్లు, తలుపు 
మూసి వన్న గుమముం కనిపించాయి. 
"అదిగో చూసిరా! అమముగారు 
అక్కడే వంట్రు" అనా్నరు. నేను ఆ  
మెటలుకు్కతూ వెనకు్క తిరిగ చూసాను. 
పూజయాశ్రీ  మాస్టరుగారు కనిపించలేదు. 
నేను దిగ్రాభు్ంతి చెంద్ను. "అయోయా! 
మాస్టరుగారు వసు్తనా్నరనుకునా్నను, 
అమముగారు నను్న గురు్తపడతారో 
లేదో!"  అనుకుంటూ తలుపు తోసి 
లోపలకి వెళాలును. అక్కడ పూజయాశ్రీ 
అమముగారు పడుకుని వనా్నరు. 
దగగిరగా కంతమంది స్త్రీలు వనా్నరు. 
"అమముగారూ! నమసా్కరం" అనా్నను. 
నను్న చూడగానే పూజయాశ్రీ అమముగారు 
అక్కడ వన్న స్త్రీలతో, "మనవ్ళ్ళు 
అనుకున్నవ్ళ్ళు ఎపు్పడు వచా్చరో 
చూడండి" అనా్నరు కించ్త్్త కోపము, 
ఆపాయాయతలను మేళవించ్. నాకింక 
దుుఃఖం ఆగలేదు, "క్షమించండి  
అప్పటి నా పరిసి్థత్లవలలు రాలేక 
పోయ్ను" అంటూ బాగా ఏడే్చసాను. 
అపు్పడు పూజయాశ్రీ అమముగారు ఎంతో 
ఆతీముయంగా ప్రేమగా మాట్లుడారు. 
వెంటనే నాకు మెలకువ వచ్్చంది. 
అలా పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారే దగగిరుండి 
పూజయాశ్రీ అమముగారి దగగిరకి చేరా్చరు.

పూజయాశ్రీ అమముగారు 
కంతకాలానికి హదరాబాదు వచ్్చ, 
చ్క్కడపల్లులో వండి, 2004లో 
మేము ఉంట్న్న మలా్కజిగరికి, 
విచే్చసి ద్ద్పు నాలుగుసంవత్సరాలు 
వ్రిసని్నధ భాగాయాని్న ప్రసాదించారు. 
ఎనో్న అనుగ్హ ఆశీసు్సలు 
ప్రసాదించారు. 

నాకు ఎపు్పడూ శ్రీ గురుచరిత్, 
శ్రీ సాయి లీలామృతం పారాయణ 
చెయయాడం అలవ్ట్. అలాంటిది 
ఒకసారి శ్రీగురుచరిత్ ఎని్నసారులు 
మొదలుపెటి్టనా ఏదో ఒక ఆటంకం 
వచే్చది. ఒకసారి గురుపూరి్ణమకు 
చదువద్మనుకుంటే, అప్పటికి 
నాలుగు రోజులేవంది. అపు్పడు మా 
అమాముయి విజయలక్ష్మి ఈ విషయం 
పూజయాశ్రీ అమముగారితో చెపి్పంది. "సరే, 
ఇపు్పడు మొదలుపెటి్ట చదవమను" 
అని అనా్నరుట. "గురుపూరి్ణమ 
ఇంక నాలుగురోజులే వంది కద్! 
చదవలేదేమో అమముగారూ!" అని 
విజయలక్ష్మి అంటే, "ఎందుకు 
చదవలేదు? చదువత్ంది" 
అనా్నరట.  అలాగే పూజయాశ్రీ అమముగారి 
వ్క్ఫల్తం, నాలుగురోజులలో 
అంటే గురుపూరి్ణమకు గురుచరిత్ 
పారాయణ పూరి్తచేయగల్గాను. అంతే 
కాదు, అదేరోజు పూజ అనంతరం, 
ధ్యానంలో పూజయాశ్రీ అమముగారు దర్శనం 
ప్రసాదించ్ నను్న ధనుయారాల్ని చేశారు.

ఒకక్కసారి ఇపు్పడున్న 
పరిసి్థత్లని, సమసయాలని, 
తలచుకుంటే ఒకింత మనసు 
ఆందోళనకి గురి అవతూ ఉంట్ంది. 
అపు్పడు ఆ గురుదేవని నముముకుని, 
వ్రిపై భారం వెయయాడం తప్ప 

చెయయాగల్గనదేముంది? అనిపిసు్తంది. 
ఒకరోజు నిదకుపక్రమించ్న వెంటనే 
అదుభుతమైన స్వప్నం! ఒక పెదదు హాలులో 
మంచం మీద పూజయాశ్రీ అమముగారు, 
తేజోమయ రూపంతో, దరహాస 
వదనంతో దర్శనం యిచా్చరు. నాతో 
ఏదో మాట్లుడారు కానీ, గురు్తలేదు. 
గుండెలమీద చేత్లు పెట్్టకుని, 
"నేను వనా్ననుగా, నేను వనా్ననుగా" 
అని నాతో ర్టి్టంచ్ అనా్నరు. వెంటనే 
నాకు మెలకువ వచే్చసింది. పూజయాశ్రీ 
అమముగారు ఆ విధంగా అభయం 
ఇచ్్చ నా మనసులోవన్న ఆందోళన, 
అశాంతి పోగొట్్టరు.                                                                

ఇలా ఎనె్ననో్న సందరాభులలో, 
మమముల్ని ఆదుకుంటూ, వ్రి దర్శన 
భాషణములతో అనుగ్హిసూ్తన్న 
పూజయాశ్రీ అమముగారు  నాగోలుకి 
తరల్వెళాలురు. వ్రి వెనుకే మేమూ 
నాగోలు చేరుకునా్నం. 

పూజయాశ్రీ అమమువ్రి అనుగ్హం 
ఎప్పటికీ వండాలని, వ్రు ఆశంచ్న 
బాటలో మా జీవితాలు నడవ్లని, 
ప్రారి్థసూ్త వ్రి పాదపదముములకు 
ప్రణామములరి్పసు్తనా్నను.

జై సాయి మాస్టర్!!
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శ్రీ సూర్యప్రకాష్

మార్గదరిశి

(విద్యానగర్ కాలేజీలో లెక్్చరర్ గా పనిచేస్న వరు "ఎంతో మేధాసంపన్నలైన 
మాస్టరుగారితో న్ పూరవాజనమా పుణయా ఫలితంగా కలిగిన ఎన్్న సంవత్సరాల 
సాంగతయాంలో న్ జీవితం పునీతమయిందన్న ఆనంద్ని్న, న్ అదృష్్టని్న 
ఏమని వరి్ణంచగలన?" అంటూ వారితో గల అనబంధాని్న గురు 

బంధువలతో పంచుక్న్్నరు.)

నేను 1968వ సంవత్సరంలో 
విద్యానగర్ లోని ఎన్.బి.కె.ఆర్. 

కాలేజిలో లెకె్చరర్ గా చేరాను. మా 
మేనలులుడు మాసా్టర్ గారి విద్యారి్థ. 
అతని వలలునే నేను మాసా్టర్ గారి 
దగగిరకు 1972 వ సంవత్సరంలో 
రావటం జరిగంది. ఈ లోపల అంటే 
1972 వరకు నేను చాలా ఐహికంగా 
బ్రతికాను.

ఆయన గొప్ప విద్యావేత్త. 
His arguments are meticu-
lous and nobody can argue 
with him. ఆయన సే్టట్-మెంట్్స 
ని సబ్-సా్టనిషుయ్ట్ చేసా్తరు. 
ఆయన ఐ.ఎ.యస్ పాసయ్యారు. 
ఇంటరూ్వయాలో వ్రిని, “కుట్ంబ 
నియంత్ణ అమలు పథకము పై మీ 

అభిప్రాయ మేమిటి?” అని అడిగారు. 
అపు్పడు మాసా్టర్ గారు, “ముందుగా 
ఆ పథకము అమలు పరచటంలో గల 
కష్టనష్్టలని, ఎదురయ్యా యిబబీందుల 
గురించ్, పరాజయ్ల గురించ్ చెపి్ప 
ఆ సమసయాలను ఎలా అధగమించాలో 
వ్టిని మనకనుకూలంగా ఎలా 
మలచుకోవ్లో చెపా్పరు. “ఆ 
కారయాక్రమం అమలు పరచేముందు 
ప్రజలలో తత్సంబంధమైన సాహితయాం 
వ్యాపి్త చేసి, వ్రికి సమగ్మైన 
అవగాహన కల్గంచాల్. దీనికి 
కేట్యించబడిన ధనమును 
దురి్వనియోగ పడకుండా కంతమంది 
సా్వహా చేయడానికి వీలులేని 
విధంగా కారయాక్రమాని్న అమలు 
పరచగల్గనటలుయితే ఈ కారయాక్రమం 

విజయవంతమై సత్ఫల్తాని్న 
యిసు్తంది.” అని వివరించారు. 
ఎంతటి సమసయాలనైనా కూలంకషంగా 
ఆలోచ్ంచ్ మంచ్ సలహాల్వ్వ గల 
మేధ్వి మాసా్టర్ గారు.

విద్యానగర్ వచే్చనాటికే 
ఆయన సాధనంతా పూరి్త అయినట్లు 
అని్పంచేది. కాలక్రమేణా ఆయనతో 
సాహచరయాం పెరిగేకదీదు ఆయనెంతో 
మహనీయడన్నది సుస్పష్టంగా తెల్సి 
వచ్్చంది. ఆయన రచనలు, భావ్లు 
ఒక క్రమమైన పదధాతిలో పట్్టకచా్చరు. 
సహజంగా ఎవరైనా ముందు దేవడి 
దగగిరకు కాని, గురువ దగగిరకు కానీ 
లౌకికమైన కోరికలు తీరు్చకునేందుకే 
వసా్తరు. అలాంటివ్రికి వ్రు ‘సాయి 
లీలామృతము’, ‘గురుచరిత్’ లను 
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పారాయణ చేయమని చెపా్తరు. అలా 
వ్రికి లౌకికపరమైన కోరికలు తీరి 
మనసు్సకు సా్థయి చ్కు్కత్ంది. వీరికి 
ఒక మారగిము, ధ్యాయము చూపిసే్త వ్ళ్ళు 
సాయి తతా్వనికి పునాదులౌతారు. 
లౌకికపరమైన కోరికలు తీరితే వ్రు 
క్రమక్రమంగా సి్థరపడి ఆధ్యాతిముక 
వైపుకు తిరుగుతారన్న దృఢమైన 
నమముకమున్న వయాకి్త ఆయన. వ్రిని 
అర్థం చేసుకోవటము మనకు 
సాధయామయ్యా పని కాదు.

ఆయన రచనలలో ముఖయాంగా 
“సాయి ప్రబోధ్మృతము” చాలా 
గొప్ప గ్ంథము. ఆ గ్ంథం వ్రి 
ఆధ్యాతిముక సా్థయికి చ్హ్నం. ద్నోలు 
ఆయన అని్న మతాల సామరసాయాని్న 
పందుపరచారు. వ్రు ఫోర్్త-ప్లున్ లో 
కెళిళు అతీతసి్థతిలో వ్రాసిన గ్ంథమిది. 
శంకరుల భాషయాం గురించ్, క్రీసు్త 
గురించ్, సాయి సాంప్రద్య్ని్న 
గురించ్ బోధ పరచారు. మాసా్టర్ 
గారి రచనలని్నంటిలోకి కంచెం 
కిలుష్టతరమనిపించ్ ఆ మూడు 
మత సిద్ధాంతాల సారాని్న అర్థం 
చేసుకున్న వ్రే వ్రి భావ్ని్న 
అందుకోగలరని్పంచే గ్ంథమది. 
చదివిన ప్రతిసారి అందులో కత్త 
విషయ్లు తెలుసు్తంట్యి. నేను 
చాలా మందిని అడిగాను. “ఏమండి, 
మీకు ప్రబోధ్మృతము అర్థం 
అయియాంద్? నేను చాలాసారులు 
చదివినా ద్నోలుని వివరణను 
అందుకోలేకపోయ్ను” అని అడిగతే, 
“మాకూ అలానే వందండి. కంచెం 
కిలుష్టంగానే వంది” అని చెపు్తనా్నరు 
తపి్పసే్త, ఆ గ్ంథాని్న పూరి్తగా 
అవగాహన చేసుకున్న వ్ర్వరూ 

నాకు కని్పంచలేదు. ప్రబోధ్మృతం 
సాయితత్వం యొక్క సారాంశమే!

అందువలలు మాసా్టర్ 
గారినే “తెలుగులో మీరు వ్రాసిన 
సాయినాథ ప్రబోధ్మృతం ఆంధ్ర 
దేశానికే  పరిమితం కాకూడదు 
సార్. య్వత్్ప్పంచానికి దీని్న 
అందజేయ్ల్ వ్యాపింపచేయ్ల్” అని 
ఎనో్నసారులు కోరాను. “అలాగే.. అలాగే... 
చూద్దుం. చూద్దుం” అనేవ్రు.  వ్రి 
రచనలని్నటినీ దేశమంతట్ కాదు, 
ప్రపంచమంతట్ వ్యాపి్త చెందేలా అని్న 
భాషలలోకి అనువదించాల్.

గృహసు్థ జీవితాని్న గడుపుతూ 
ఆధ్యాతిముకతని ఎలా నిలుపుకోవ్ల్, ఈ 
ర్ండు కారయాక్రమాలని ఎలా మేళవింపు 
చేసుకని దైనందిక కారయాక్రమాలని 
నిర్వహించుకోవ్లని ఎంతగానో 
వివరించ్ చెప్్పవ్రు. అపు్పడపు్పడూ 
ఈ ర్ంటికి కాలుష్ వసు్తంది. అలా 
వచ్్చనపు్పడు మనం ప్రతిక్షణం 
జాగ్త్తగా డెసిషన్్స తీసుకోవ్ల్. 
మనం లౌకికంగా వెళ్్తనా్నమా? 
ఆధ్యాతిముకంగా వెళ్్తనా్నమా? మన 
యోచనలో ఈ రోజుకు, నిన్నటికి 
ఎలాంటి మారు్ప వచ్్చంది? అని 
బేరీజు వేసుకుంటూ ముందుకు 
సాగాల్. సాధకులకు, మాసా్టర్ 
గారు ముఖయాంగా ఏం చెపా్పరంటే 
ఇరవై నాలుగు గంటలు సాయి 
సాధనలో, సాయి తత్వంలో ఎలా 
జీవితాని్న చరితార్థం చేసుకోవ్లో 
వివరించేవ్రు. “కంతసేపు భజన 
చేయి, కంచెం సేపు రచన చేయి, 
కంచెం సేపు గేయం పాడు, కంత 
సేపు చరిత్ పారాయణ చేయి, కంత 
సేపు సత్సంగం చేయి” అని చెప్్పవ్రు. 

ఒకసారి “సాయి చరిత్ గాని, గురు 
చరిత్గాని చేతో్త వ్రాసి, ద్ని్న షరిడీలో 
ఎక్కడనా్న వదిలేయ్. అది ఎంతో 
మంచ్ సాధన” అనా్నరు. “అలా రోజూ 
క్రమక్రమంగా చేసూ్తంటే మనసు్స 
బాబా మీద లగ్నం అవడానికి ఎకు్కవ 
అవకాశం వంట్ంది” అనా్నరు. 
నేను, నా భారయా గాణగాపూర్ లో 
యిలా చేశాం. మాసా్టర్ గారు చెపి్పన 
యీ సాధనను మేము ఎకు్కవగా 
చేసు్తంట్ము. పారాయణ చేసూ్తంటే 
మనసు గృహకృతాయాల మీద, యింటి 
మీద, యింకా యింకా అనేక లౌకిక 
విషయ్ల మీదకు పోతూంట్ంది. 
ఈ పారాయణ అంతా ఒక ఫిజికల్ 
డ్రిల్లుంగ్  లా అయి యిది తెల్సిందే కద్! 
అని ద్టేసు్తంట్ం. అలా కాకుండా 
మనసు్స బాబా మీద నిలబడాలంటే 
ముఖయాంగా బాడీ, మైండ్ అండ్ 
ఇంటలెక్్ట ఒకే సా్థయిలో వండాలంటే 
వ్రాయటం అన్నది ఒక మంచ్ మారగిం 
అన్నది మాకు అనుభవమైంది.

ఆడవ్రు గృహకృతాయాలు 
చేసుకుంట్రు. గనుక వ్రి సాధన 
గురించ్ అడిగతే, “రోజూ గంట్, 
అరగంట్ సాయి నామసమురణతో 
బియయాం చేసూ్త వ్టిని నెలకోసారి 
ప్దలకు ద్నం చేసినా చెయయావచు్చ, 
లేద్ వ్టిని వండి బాబాగారికి 
నైవేదయాం పెటి్ట ఏ గుడి దగగిరనా్న 
పంచవచు్చ. ఆడవ్రికి అంతకు 
మించ్న సాధనేదీ లేదు” అనా్నరు.

- సశేషరం
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ఆధ్యాతిముక సాధనలో ఎనో్న 
మెలుకువలు తెల్సిన 

వివేకి రాధ్కృష్ణ ఆయీ. నితయామూ 
సాయిసని్నధలో నివసించే భకు్తలకు 
ఎదురయ్యా ప్రమాద్లు గురి్తంచ్ 
భకు్తలు వ్టిని నివ్రించుకనే 
సాధనాలు ఏర్పరచ్ంది. సాయి 
సంపూర్ణమైన భగవదవతారమైనా, 
భకు్తలతో సామానయామానవనిలా 
మసలుకనేవ్రు. అతి పరిచయం 
వలన భకు్తలు వ్రి దివయాతా్వని్న 
మరచ్ వ్రి సని్నధని సది్వనియోగ 
పరచుకోలేకపోయ్ ప్రమాదమున్నది. 
నిజానికి సా్థనికులెందరో కాలగతిలో 
యిటి్ట అశ్రదధాకు లోనై బాబావదదు 
నితయామూ సమకూడే డబుబీపై ఆశతో 
ఎంతో హీనంగా ప్రవరి్తంచారు. అటి్టది 
నివ్రించుకోవ్లంటే భకు్తలు నితయామూ 
సాధయామైనంత తరచుగా, సాయి 
ఎంతటివ్రో హృదయపూర్వకంగా 
సమురించ్, ఆయనతో ఆ ప్రకారమే 
నడచుకోవ్ల్. అందుకే నితయామూ 
మహావైభవంగా సాయికి సామూహిక 
పూజ, నాలుగి ఆరత్లు, చావడి 
ఉత్సవము చేసుకనడం భకు్తలకు 

సత్సంప్రద్యంగా యీమె 
నెలకల్్పంది. అదే శరిడీలోనూ, 
అని్న సాయి మందిరాలలోనూ 
నేటికీ కనసాగుత్న్నది. ఈమెకు 
కల్గిన ఈ సత్సంకలా్పనికి బాబాగూడ 
ఆమోదముద వేశారు. అందుకే 
కృష్ణశాస్త్రి జగేశ్వర్ భీషముకు ఆయన 
దివయామైన ప్రేరణయిచ్్చ ఆరతి పాటలు 
వ్రాయించుకునా్నరు. మొదట 
మేఘునిచేత, తరా్వత బాపూసాహెబ్ 
జోగ్ చేత నితయామూ విధగా ఆరత్లు 
ఆయన జరిపించేవ్రు. ఎవరు 
ఆరతికి హాజరు కాకపోయినా ఆయన 
ప్రతేయాకించ్

హెచ్చరించేవ్రు. మంద-
బుదుధాలకు అది ఆతము ప్రశంసగా 
తోచవచు్చగాని, నిజానికి శరిడీ 
ఎవర్ందుకచా్చరో గురు్తంచుకని 
వ్రది సార్థకంచేసుకోవ్లని 
మాత్మే సాయి భావం. మీనతాయిని 
ప్రసవవేదననుండి రక్షించడానికి, బాబా 
ఊదీతోపాట్ ‘ఆరతి సాయిబాబా’ అను 
ఆరతి పాటగూడ వ్రాయించ్ పంపారు. 
సాయి తమకు - తమ పట్నికి భేదం 
లేదని ఎని్న నిదర్శనాల్చ్్చనా అది 

చదివ్కగూడా మనకటి్ట శ్రద్ధాభకు్తలు 
క్రమంగా సన్నగలేలు ప్రమాదమున్నది. 
వీటని్నంటికీ పరిష్్కరం రాధ్కృష్ణ 
ఆయీ ఆనాడే మనకందించ్నది. 
లౌకిక తలంపులతోనూ, భావ్లతోనూ 
మల్నమైన మన మనసు్సలు 
ఆరత్లనుగూడ య్ంత్రికంగా చేసే 
ప్రమాదమున్నది. ఆ సదుగిరుమూరి్తని 
నితయామూ అలంకరించ్, 
పూజించడమొక్కటే ఉత్తమమైన 
పరిష్్కరమని తెల్సే, ఆమె భకు్తలచేత 
అలా చేయించ్ంది. అందుకోసం 
రాజదరాబీరులో వండవలసిన 
లాంఛనాలు, అలంకారాలూ భకు్తలే 
సాయి సంసా్థనానికి సమరి్పంచేలా 
చేసింది. ఈ విషయం ఖాపరే్డ డైరీ 
నుండి ఉదహరించ్న పుటలలో 
చూడవచు్చ.

నిజానికి  ఆయీ   శరిడీలో 
గడిపినది మొత్తం తొమిముది సం॥లు 
మాత్మే. కారణం ఆమె తన 35వ 
య్టనే ఈ లోకయ్త్ విడిచ్ంది. 
బహుశా సాటిలేని సదుగిరువైన సాయి ఈ 
జగనా్నటక రంగం నుండి నిష్క్మించ్న 
తరా్వత ఈ జగనా్నటకమిక ఆమె 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

రాధాకృష్ణ ఆయీ
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చూడదలచుకోలేదు కాబోలు! మిగల్న భకు్తలందరూ కలసి 
52 సం॥లలో సాధంచలేని సాయి సంసా్థన వైభవం ఆమె 9 
సం॥లలో సాధంచ్ంది.

సదుగిరువను   కీరి్తంచ్ వ్రి మహిమను లోకానికి వెలలుడి 
చేయడం గురుసేవలో ముఖయామైన అంశమని ‘శ్రీ గురుగీత’ 
చెపి్పనది విశ్వసించ్ రాధ్కృష్ణ ఆయీ అలానే చేసేది. సాటి 
మానవలు సాధయామైనంత సాయి అనుగ్హనికి పాత్రులై 
సుఖశాంత్లు పంద్లని ఆమె ఆశంచ్ంది. ఇలా చేసు్తన్న 
నానాసాహెబ్ చందోర్కర్, ద్సగణు, కాకా దీక్షిత్ లను ఆమె 
ఎంతగానో ప్రశంసించ్ ప్రోత్సహించేది. అలా చేయమని శ్రీ 
సాయి శరణానందులను, రేగేను గూడ ప్రోత్సహిసు్తండేది. 
ఇటి్ట ప్రయతా్నల వలన అపు్పడపు్పడు భకు్తలు కని్న సమసయాలు 
ఎదురొ్కనవలసి వచే్చది. 

అవసే్త:
ఒకసారి గా్వల్యర్ లో జడీజుగా రిటైరయిన పి.ఆర్.

అవసే్తను శరిడీకి తీసుకురమముని రేగేతో ఆమె చెపి్పంది. 
అవసే్త ఆధ్యాతిముక చ్ంతన గలవ్డేగాని శాస్త్ర వ్కాయాలకు 
సంకుచ్తమైన అరా్థలు ఊహించుకని స్వబుదిధాతో తన 
పురోగతికి తానే అవరోధ్లు కల్్పంచుకునా్నడు. ఈ 

సందరభుంలో యితడి గురించ్ కంతవరకు పూరా్వపరాలు 
తెలుసుకనడం అవసరం.

పూణేకు  చెందిన  పురుషోత్తం.ఆర్.అవసే్త (జననం 
1870) సుమారు ర్ండు దశాబాదులు సత్్పరుష సాంగతయాం 
పంద్డు. ప్రభుతో్వదోయాగయైన యశ్వంతరావ్ భాస్కర్ 
ఉరఫ్ దేవ్ మామేలుద్ర్ (సతారా) అను సత్్పరుష్ని 
తన 6వ సంవత్సరంనుండే ఆయన దరి్శంచేవ్డు. 
ఉద్హరణకు: ఒకసారి ఉద్రుడైన దేవ్ మామేలుద్ర్ ఒక 
ప్దవ్ని వివ్హానికి ప్రభుత్వనిధ నుండి ధనసహాయం 
చేసాడు. సమయ్నికి తనవదదు పైకం లేకపోవడంతో తన 
పైకం అందగానే ప్రభుత్వ ఖజానాలో జమ చేయవచ్చని 
తలచ్ అతడలా చేసాడు, కాని గట్టని వ్ళ్ళు ఫిరాయాదు 
చేయడంతో ఒకనాడు దేవ్ మామేలుద్ర్ తనయింట 
పూజలో వండగా జిలాలు కలెక్టరు అకసాముత్్తగా ఆఫీసుకచ్్చ 
తనిఖీ చేసాడు. దైవలీలవలన ప్రభుత్వ ఖజానాలో ఎటి్ట 
కరవ్ కని్పంచలేదు. సుమారు 20 సం॥వరకూ తరచుగా 
అవసే్త యీయనను దరి్శసు్తనా్న ఆ తరా్వత విద్యారి్థ దశలో 
అతని విశా్వసం సడల్ంది. ఒకరోజు అకసాముత్్తగా 
భగవదీగిత చదివ్క అతనిలో తీవ్మైన భగవదనే్వషణ 
ప్రారంభమైంది. ఒకనాడు అతని మేనమామ ఆ కాలంలో 
జీవిసు్తన్న మహాత్ముల గురించ్ చెపా్పక, ద్నికితోడు 
1906లో మహాత్ముల చరిత్లు శ్రదధాగా చదివ్క శ్రీ 
దోండి మహరాజ్ (పలూస్)ను దరి్శంచాడు. అవసే్త. 
ద్రిలో భగవదీగిత (శోలు. 4-34) మహాత్ములు ఆతము 
సాక్షతా్కరం ప్రసాదించగలరని చదివి ఆ సిదధాపురుష్ని 
పరీక్షించదలచాడు. కాని పలూస్ లో ఒక ఆలయం 
వెలుపల కూరు్చనివన్న దోండీ మహరాజ్ ను చూడగానే 
ఆయన శూద్రుడని తలచ్ ఆయనకు నమస్కరించలేదు. 
అతనిని ఆలయంలోకి వెళళుమని ఆయన గదిదుంచారు. 
ఇంతా చూసే్త ఆలయంలో పూజింపబడుత్న్నది 
వ్రి పటమే! అయినా అవసే్త ఆయనను ఆశ్రయించ 
లేకపోయ్డుగాని, “సా్వమి, మీకంతటి దివయాశకి్త యెలా 
వచ్్చంది?” అని మాత్ం అడిగాడు. ఆయన “రామ్, 
రామ్, రాజారామ్, స్తారామ్ అని సమురిసూ్తండు, 
సర్వమూ సిదిధాసు్తంది” అని చెపి్ప, తాము ఎవరికీ గురువ 
కాదల్చలేదని చెపి్ప ఆశీర్వదించ్ పంపారు.

- సశేషరం
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స్వోమికి మొకికిన మొక్కి

తరంజావూర్ సరంతానరామన్

ఒకసారి నా భారయాకు తీవ్మైన 
ఆరోగయా సమసయా వచ్్చంది. 

వైదుయాలు  వెంటనే ఒక పెదదు శస్త్రచ్కిత్స 
చెయ్యాల్ అనా్నరు. తిరుచ్్చలోని ఒక 
ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో తనని చేరా్చను. 
మరుసటిరోజు శస్త్రచ్కిత్స చేయ్లని 
నిర్ణయించారు. ఆసుపత్రిలో నేను, నా 
భారయా మాత్మే ఉనా్నము. ఆమెను 
శస్త్రచ్కిత్సకు తీసుకునివెళాలురు. 
బాధతో, ఆందోళనతో మనసు్స 
కకావికలమైపోయింది. మా ఇంటి 
దైవమైన ఏడుకండలసా్వమిని 
ప్రారి్థంచాను. కానీ మనసు్స కుదురుగా 
ఉండడంలేదు. హఠాత్్తగా కంచ్ 
పరమాచారయా చందశేఖరేంద 
సరస్వతి సా్వమివ్రు గురు్తకచా్చరు. 
సా్వమివ్రే తనని కాపాడాలని, 
శస్త్రచ్కిత్స విజయవంతమైన 
తరువ్త ఇదదురమూ వచ్్చ ₹1,008/-  
కానుకగా సమరి్పసా్తమని ప్రారి్థంచాను. 
ఒకటిన్నరగంట తరువ్త శస్త్రచ్కిత్స 
ముగయగానే సాధ్రణ వ్రు్డకు 
మారా్చరు.

“మేము ఏదేదో అనుకునా్నము 
కానీ,  ప్రాణానికి ఏమాత్ం ప్రమాదం 

లేదు. శస్త్రచ్కిత్స విజయవంతమైంది” 
అని వైదుయాలు నాతో చెపా్పరు. వెంటనే 
నేను ఏడుకండలవ్డికి, పరమాచారయా 
సా్వమివ్రికి మనసు్సలోనే సాష్్టంగం 
చేశాను. మూడు రోజుల తరువ్త 
ఆసుపత్రి నుండి ఇంటికి వచా్చము.

తరువ్త గోకులాష్టమి పండగ 
వచ్్చంది. మనం కాంచీపురం వెళిళు, 
అక్కడి సేవకులకి మురుకులు, 
వెన్న గుళ్ళు ఇచ్్చ, సా్వమివ్రిని 
దరి్శంచుకుంద్మని నా భారయాకు 
చెపా్పను. అని్నటినీ తీసుకుని 
శవ్సా్థనం చేరుకునా్నము. ఉదయం 
దర్శనం తరువ్త ఏడుగంటలకి 
అనుష్్ఠనానికి కూరు్చనా్నరు 
సా్వమివ్రు. సా్వమివ్రు అనుష్్ఠనం 
కోసం శవ్సా్థనంలో ఒక పాకలోకి 
వెళళుడం మేము బయటినుండే 
చూశాము. నా విన్నపాని్న 
సా్వమివ్రికి ఎలా తెల్యజేయ్లో 
నాకు పాలుపోలేదు. అక్కడే ఉన్న ఒక 
సేవకుడిని పిల్చాను.

“సా్వమివ్రికి చెపా్పలంటే నాకు 
సిగుగిగా ఉంది. నేను సా్వమివ్రికి 
కానుక మొకు్కకునా్నను. నా 

భారయాను కాపాడారు. నేను కానుకను 
సమరి్పంచాల్; ఎలా చెయ్యాలో 
నాకు తెల్యదు. మంచ్ సమయం 
చూసుకుని నువ్వ సా్వమివ్రితో చెపి్ప 
వ్రి ఆదేశాని్న నాకు తెలుపు” అని 
చెపా్పను.

సా్వమివ్రి అనుష్్ఠనం 
పూర్తవగానే, ఆ సేవకుడు గటి్టగా, 
“తంజావూరు సంతానం వచా్చడు. 
సా్వమివ్రికి విజాఞాపన చెయయాడానికి 
సిగుగి పడుత్నా్నడు. అతని భారయాకు 
పెదదు శస్త్రచ్కిత్స జరిగందని చెపా్పడు. 
ఆ సమయంలో ఆమెను కాపాడమని 
సా్వమివ్రికి కానుక మొకు్కకునా్నడు. 
దంపత్ల్రువరూ బయట 
నించునా్నరు” అని చెపా్పడు.

మహాసా్వమి వ్రు నవ్వతూ, 
ఛాతీని ముట్్టకుని “నాకు 
మొకు్కకునా్నడా? ఎంత మొత్తమో 
అడుగు?” అనా్నరు. “₹1,008/-  
కానుక మొకు్కకునా్నను” అని 
చెపా్పను.

“ఆ ధనం తీసుకునివచా్చడేమో 
అడుగు?”

“వెంట తెచా్చను”



24  2022

 
ఈ సంభాషణ అంతా విని 

నా భారయా నావైపు అయోమయంగా 
చూసింది. నా మొకు్క గురించ్ ఆమెకు 
తెల్యదు.

మేము అక్కడ ఉంచ్న పళ్ళు, 
టంకాయలు మరియు ఇతర 
పద్రా్థలను ర్ండు పెదదు పెదదు పళాలులలో 
సరదుమని చెపా్పరు సా్వమివ్రు. 
“ఇక్కడ ఋగే్వద పారాయణం 
చేసే శాస్త్రిగారిని పిలవండి” అని 
ఆదేశంచారు. శాస్త్రిగారు రాగానే, 
మమముల్్న జంటగా నిలబడి ₹504/-  
ఒక పళళుంలో ఉంచ్ ఆ శాస్త్రిగారికిచ్్చ 
నమస్కరించమనా్నరు.

శ్రీమద్భుగవతం పారాయణం 
పూరి్తచేసిన మరొక శాస్త్రిగారిని 
పిల్పించ్, మరొక్క పళళుంలో 
₹504/-. ఉంచ్ ఆ శాస్త్రిగారికిచ్్చ 
నమస్కరించమనా్నరు.

తరువ్త మందహాసంతో, 
అక్కడున్నవ్రికి వినబడేటట్లుగా 
“ఇది వినా్నరా! ఇతను చెబుత్నా్నడు 
ఇతని భారయాకు ఒక పెదదు శస్త్రచ్కిత్స 
జరిగంది. అందుకోసమని నాకు 
మొకు్కకుని ₹1,008/- కానుకగా 
నాకు సమరి్పంచడానికి తెచా్చడు. 
అందరూ దేవనికి, దేవ్లయ్నికి 
మొకు్క చెల్లుసా్తరు. చూడండి ఇతను 
నాకు మొకు్కకునా్నడంట!” అని గటి్టగా 
నవ్వగానే, అక్కడునవ్రందరూ 
సా్వమివ్రితో శృతి కల్పారు.

సా్వమివ్రు మాకు పూర్ణ 
అనుగ్హాని్న ఇచ్్చ, “వెళిలురండి” 
అని ఆశీర్వదించారు. ఎప్పటికీ నా 
కళలుదుటన ఉండే ఒక అపురూపమైన 
సంఘటన యిది.

గుడారాలు పోయి, గృహాలు వచా్చయి. 
విదుయాత్్త, నీటి సౌకరాయాలు ఏర్పడా్డయి. 
పూజయాశ్రీ అమముగారి సమాధ పాలరాతి  
కట్్టబడి జరిగంది. అకో్టబర్ నెలలో 
పూజయాశ్రీ మాస్టరు గారి జయంతి నించ్, 
వేరే ప్రదేశాలలో ఉన్న గురుబందువలు 
కంతమంది చొపు్పన వచ్్చ సని్నధలో 
కదిదు రోజులుండి నితయాసేవలు చేసుకునే 
భాగయాం  కూడా కల్్పంచబడింది. మొన్న 
జరిగన March 6 గురు దంపత్ల 
దివయాకళాయాణ మహోత్సవ్నికి, ‘భక్త 
నివ్స్’ కూడా ఏర్పడింది.

ఇదివరకు నాగోలులో జరిగనటేలు, 
ప్రతి పండుగ, పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారి 
జయంతి, ఆరాధన, పూజయాశ్రీ అమముగారి 
జయంతి అనీ్న అమముగారి సని్నధలో 
యథావిథిగా జరుగుత్నా్నయి. 
అంతేకాకుండా, నామకరణాలు, 
అన్నప్రాసనలు, పుటి్టన రోజులు, 
అక్షరాభాయాసాలు, వివ్హం నిశ్చతారా్థలు 
ఎంతో వైభవంగా, దూరప్రాంతాల 
నించ్ వచ్్చ కూడా మాతృదేవి సని్నధలో 
శ్రీమతి వేదమముగారు, శ్రీ ద్్వరకబాబు 
గారి నేతృత్వంలో ఆనందంగా 
జరుపుకుంట్నా్నరు.

పూజయాశ్రీ అమముగారు మహాసమాధ 
చెంది సంవత్సరం కావస్తంది. అంటే 
గుమముళం పాడు అనే గ్రామ పరిసర 
ప్రాంతానికి వచ్్చ.. సమాధసి్థత్లై... 
సంవత్సర కాలం! కానీ వచ్్చన 
మరా్నటినించే నితయాకైంకరాయాలు, 
పండుగలు, ఉత్సవ్లు యథావిథిగా 
జరగడం చూసు్తంటే... ఆ సని్నధ 

ప్రభావం ఎంతటిదో అర్థం చేసుకోవచు్చ. 
ఆ చుట్్టపక్కల గ్రామాలలోని భకు్తలైతే 
“ఆ తల్లు మాకోసం ఇంత దూరం 
వచ్్చనందుకు, ఆయమము ఋణం ఎలా 
తీరు్చకోగలం?” అంట్రు. అంటే వ్రికి 
‘అమము’ సాక్షత్్త, అక్కడ కలువైవన్న 
భావన! పరపాట్న కూడా ‘సమాధ’ 
అన్న పదం వ్డరు.

వ్రికి అంతటి భావ్ని్న 
కల్గంచ్న పూజయాశ్రీ అమముగారు  
ఎంతటి వ్రై  పుండాల్?  వ్ళళుకే 
కాదు,  పూజయాశ్రీ అమముగారిని 
ప్రతయాక్షంగా చూసిన వ్ళ్ళు, “ఇంక 
మనకి అమముగారు కనిపించరుగా!” 
అని బాధ పడుత్ంటే.... `నేనునా్నను, 
ఎక్కడికీ వెళలులేదు” అని ఎనో్న లీలల 
ద్్వరా, తెల్యచేసు్తన్న అమముగారి 
ప్రభావం ఎంతటిదో? సాక్షత్్త సమర్థ 
సదుగిరు సాయినాధుని చేత, సదుగిరు 
భరద్్వజుని చేత సుధంద బాబుగారి 
లాంటి   ఎందరోమహాత్ముల చేత 
కనియ్డబడిన పూజయాశ్రీ అమముగారు 
‘నితయాసత్యాలు’ కాక మరేమిటి?

అట్వంటి అల్వేలు మంగమము 
తల్లు సని్నధని దరి్శంచడం, అక్కడ 
ప్రసాదం స్్వకరించడం, మన 
సమయ్ని్న ఆ సని్నధలో గడపడం 
ద్్వరా విలువైన కాలాని్న సది్వనియోగం 
తీసుకోవడం, ఏ చ్న్న సేవలోనైనా 
పాలొగినడం... ఇవనీ్న ఎంతో అత్యాత్తమ, 
అత్యాన్నత, అరుదైన అవకాశాలు. 
అంతటి సువర్ణ అవకాశాల్్న అమము 
సని్నధలో  తనివితీరా పందుతూ, 
మాతృదేవి ఆరాధనా మహోత్సవ్ని్న 
అంబరాన్నంటే సాధనాపరమైన 
సంబరాలతో జరుపుకుంద్ం !!

మాతృదేవి మహాసమాధి 

15వ పేజీ తరువాయి
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ద్వోరకామాయి  

అనుభవమరండపము

నేను, నా భారయా 1988 సం॥లో 
శవరాత్రికి నెలూలురు నుండి 

శ్రీశైలానికి బయలుదేరి ఒంగోలులో 
దిగ శ్రీ భరద్్వజ మాస్టర్ గారి దర్శనం 
చేసుకనా్నము. ఆయన మమముల్్న 
ఆశీర్వదించ్ శ్రీ పూరా్ణనందసా్వమిని 
దరి్శంచమని చెపి్ప వ్రికి 
సమరి్పంచమని “శ్రీ గురుచరిత్”, “శ్రీ 
దతా్తవతార మహాతముయాం”, “శ్రీ శరిడీక్షేత్ 
సందర్శనము”, “శ్రీ సాయిబాబా జీవిత 
చరిత్” నాకిచ్్చ పంపారు. మేము ఆ 
రాత్రికి శ్రీశైలం చేరాము.

శ్రీశైలంలో మేము జీవితంలోనే 
మరువలేని నిదర్శనాలు లభించాయి. ఆ 
క్షేత్ంలోనే శ్రీ గురుడు అంతరా్థనమైన 
సంగతి సమురించ్, శవరాత్రి 10-
30 గం॥ లోపున “శ్రీ గురుచరిత్” 
పారాయణ చేసి దత్తసా్వమికి 
అగరవతి్త మాత్ం సమరి్పంచాను. 
అక్కడ దక్షిణ సమరి్పసే్త మేము తిరిగ 
నెలూలురు చేరేసరికి అది మిగల్న 
డబుబీలతో కలసి పోత్ందేమోనని 
తలచ్ నెలూలురు చేరాక దక్షిణ 
సమరి్పంచాలనుకనా్నను. తరా్వత 
అచ్చటి సత్ం వరండాలో కూరొ్చని 

అందరితోను మాట్లుడుత్నా్నను. 
ఇంతలో ఒక నలలుని బ్రాహముణుడు 
తిన్నగా నా వదదుకేవచ్్చ, అక్కడవన్న 
మర్వ్వరినీ అడగకుండా, నను్న 
మాత్మే 2 రూ॥లు ఇవ్వమని 
అధకారపూర్వకంగా అడిగాడు. 
నేను మాటలలో పడి ఆ వచ్్చనది 
సా్వమి అన్న గురి్తంపు లేక అతి 
సామానయాంగా నా జేబులోనున్న 1 రూ॥ 
సమరి్పంచాను. ఆయన “ఏమిటయ్యా, 
2 రూ॥లు అడిగతే రూపాయిసా్తవ?” 
అనా్నడు. అప్పటికీ నేను గురి్తంచక, 
“ఇపు్పడు లేదు ఇది తీసుకువెళళుండి!” 
అని సాధయామయినంత మరాయాదగా 
చెపి్ప పంపివేసాను. ఆయన వెళళుగానే 
నా భారయా నను్న ప్రక్కకు పిలచ్, 
“దతా్తత్రేయ సా్వమి వచ్్చ దక్షిణ అడిగతే 
అలా అంట్రేమిటి? ఇపు్పడే కద్ 
“శ్రీ గురుచరిత్” పారాయణ చేసారు. 
ఊరికి వెళాళుక దక్షిణ ఇద్దుమని 
మీరు అనుకుంట్ంటే ఆయనేవచ్్చ 
అడిగారు కద్, ఇవ్వకుండా తిపి్ప 
పంపారేమి?” అన్నది. వెంటనే 
నా పరపాట్ గురి్తంచ్ సా్వమికి 
క్షమాపణ చెపు్పకని, “సా్వమి నీవ వచ్్చ 

మిగల్న దక్షిణ స్్వకరించాల్ లేకుంటే 
నేనీరోజు భోజనమే చేయను!” అని 
మనసు్సలోనే చెపు్పకని మరొక 
రూపాయి కుడిచేతిలో పట్్టకని 
అలానే కూరు్చనా్నను. భోజనం వడి్డంచ్ 
అందరూ తినడం ప్రారంభించ్నా 
గూడ నేను అలానే కూరు్చనా్నను. 
కదిదుసేపట్లు ఆ బ్రాహముణుడే వచ్్చ నా 
ప్రక్కనున్న వ్రితో ఏమో మాట్లుడుతూ 
క్రీగంటగా నను్న పరీక్షగా చూసు్తనా్నడు. 
నేను వెంటనే ఆయన చేయి పట్్టకని 
“సా్వమి, నను్న క్షమించు, నిను్న 
గురి్తంచలేపోకయ్ను” అని చెపి్ప 
దక్షిణ వ్రిచేతిలో వంచాను. ఆయన 
చ్రునవ్వతో వెళిళుపోయ్రు. ఆ 
తరా్వత మరల ఆయన కనిపించలేదు. 
శ్రీశైలంలో మాకు సా్వమి 
దర్శనమిచా్చరు.

తరా్వత మేమిదదురమూ 
సుని్నపెంటలోని శ్రీ 
పూరా్ణనంద్శ్రమానికి వెళాళుము. 
సా్వమివ్రి ప్రధ్న శష్యాడైన శ్రీ 
రాధ్కృష్ణమూరి్తగారితో, “మేము 
నెలూలురు నుంచ్ వచా్చము. భరద్్వజ 
మాస్టరుగారు సా్వమిని దరి్శంచమని 

వి. శేషగిరిరావు (నెల్లూ ర్)
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చెపా్పరు” అని చెపా్పను. ఆయన 
“సా్వమి ఇపు్పడు దర్శనమివ్వరు, 
సాయంత్ం 5 గం॥లకి రండి” 
అనా్నరు. సా్వమి అపు్పడు మౌనంలో 
వనా్నరని, విడిగా ఎవరికీ దర్శనం 
ఇవ్వడంలేదని చెపా్పరు. ఎనో్న 
ప్రాంతాల నుండి వేలాది భకు్తలు 
అక్కడ జరుగుత్న్న యజాఞానికి 
వచ్్చయునా్నరు.

సాయంత్ం 5 గం॥లకు మేమూ 
మా బంధువలు ఆశ్రమానికి వెళలుగానే 
రాధ్కృష్ణమూరి్తగారు, “ఉదయం 
మీరు అట్ వెళళుగానే సా్వమివ్రు, 
“శరిడీ నుంచ్ మనకక సందేశము 
వచ్్చవండాలే, వచ్్చంద్” అని 
ప్రశ్నంచారు. నేను ఆశ్చరయాపోయ్ను. 
“ఆ తరా్వత ఆయన లోపలనున్న 
సా్వమి వదదుకు వెళిళు వచ్్చ సా్వమి 
ననొ్నక్కడినే పిలుసు్తనా్నరని తను 
లోపల్కి వెళిలు లైట్ వేయగానే నను్న 
రమమునిచెపి్ప రాధ్కృష్ణమూరి్తగారు 
లోపలకు వెళాళురు. కాని 20 ని॥లు 
ద్టినా లైట్ వెలగలేదు. మాష్టరుగారి 
ఆదేశమయితే దర్శనమదే 
అవత్ందని తలచాను. అయినప్పటికీ 
తీవ్మయిన ఆందోళనతో నిలబడే 
శకి్త కూడా లోపించ్ గోడకు ఆనుకని 
ఒంటికాల్పై నులొ్చని నామసమురణ 
మొదలుపెట్్టను. కదిదు నిమిష్లలో 
లైట్ వేసారు. నేను లోపల్కి వెళిళు, 
కదిదు క్షణాలు సా్వమిని కను్నలారా 
చూచ్, వ్రికి దగగిరగా కూరు్చనా్నను. 
మాస్టరుగారు సమరి్పంచమన్న 
పుస్తకాలు నివేదించగా సా్వమి 
“వ్టిపైన ఏమి వ్రాసారు?” అనా్నరు. 
నేను వ్టిపై మాస్టరుగారు వ్రాసిన 
వ్కాయాలు చదివ్ను. సా్వమి, 

“అని్నంటిపైనా ఇలానే వ్రాసారా?” 
అనా్నరు. “అవను” అనా్నను. 
వ్టిని ఒకసారి తిరుగవేసి తమ 
ప్రక్కన పెట్్టకని నావైపు చూడగానే 
వ్రిని మాస్టరు గారు అడగమన్న 
కని్న విషయ్లు విని సైగల ద్్వరా 
అని్నంటికి సమాధ్నమిచా్చరు. తరా్వత 
నేను కని్న స్వవిషయ్లు చెప్పబోగా 
సా్వమి, “అని్నటికీ నేనునా్నను, 
భయంలేదు” అన్నట్లు అభయమిచ్్చ 
ప్రక్కనున్న రాధ్కృష్ణమూరి్తగారితో 
నెమముదిగా ఏమో చెపా్పరు. వ్రు నాకు 
ఫలమో, పుష్పమో ఇసా్తరని తలచ్ 
నామసమురణ చేసూ్త కూరు్చనా్నను. 
ఇంతలో రాధ్కృష్ణ మూరి్తగారు క్రొత్త 
వసా్రాలు తెచ్్చ ఇవ్వగా సా్వమివ్టిని 
తీసుకని నా భుజాలపై పంచె కపా్పరు. 
వెంటనే నాకేమీ తెలవకుండాపోయి 
వ్రి పాద్లు పట్్టకని దత్తనామ 
సమురణ చేసూ్త తనముయుడనైనాను. 
సా్వమి నా గడ్డం క్ంద చేయి వేసి పైకి 
లేపి ఒక క్రొత్త త్వ్్వలతో నాతలపై 
రుదేదు సరికి నాకు నెమముదిగా మామూలు 
స్పృహ కల్గింది. అపు్పడు ఆయన 
నను్న పుణికి పుచు్చకని నానుదుట 
తమ కుడి బొటనవ్రేతితో గటి్టగానొకి్క 
కుంకుమ బొట్్ట పెట్్టరు. ఆ స్పర్శకు 
నా శరీరమంతా ఒణికిపోతూ, నా 
కళళువెంట నీరుకారిపోత్న్నది. 
వ్రికి మరల నమస్కరించ్ 
వరి్ణంచ సాధయాంగాని తనముయంలో 
కూరు్చనా్నను. ఇంతలో కుటీరం 
వెలుపల నా భారయా వేచ్యున్నదని 
చెప్పబోగానే సా్వమి వ్రు తమ 
దోసిల్నిండా కనకాంబరాలు నా 
చేతిలో పోసి ఆమెకివ్వమని సైగ 
చేసారు. ఆ తనముయంలో నేను 

తూల్పోత్ంటే రాధ్ కృష్ణమూరి్తగారు 
నా భుజాలపై చేత్లు వేసి గది 
బయటకు తీసుకు వెళ్త్నా్న 
నాకేమీ తెల్యడం లేదు. నేను 
బయటకు వచ్్చనపు్పడు నా మెడలో 
సా్వమివ్రు ప్రసాదించ్న పంచ 
వ్రు నా తలపై నుంచ్న త్వ్్వలు 
నుదట పడుగాటి కుంకుమ బొట్్ట, 
దోసిల నిండా కనకాంబరములు 
పట్్టకని వన్నపు్పడు నా ముఖంలో 
దివయామయిన వర్చసు్స నిండి వన్నదని 
మా వ్ళలుంతా అనా్నరు. తరా్వత 
నేను ఆశ్రమంలోని గురుసా్థనంలో 
నమస్కరించుకుంట్ండగా మరలా 
రాధ్కృష్ణమూరి్త గారొచ్్చ “సా్వమివ్రు 
మిమముల్్న ఇక్కడ భోజనం చేసి 
వెళళుమనా్నరు” అని చెప్పమనా్నరు.

శవరాత్రి వెళిళున గురువ్రంనాడు 
నేను సెలవ తీసుకోడానికి సా్వమి 
ఆశ్రమానికి వెళాళును. మరలా సా్వమి 
వ్రు నను్న పిల్పించ్ నేనేమి 
చెప్పకముందే, “అని్నంటికి మా 
అనుగ్హం వన్నది, నీవ వెళిళురావచు్చ” 
అని సైగచేశారు. నేను బయటకు 
వచా్చక రాధ్కృష్ణమూరి్తగారు “మొన్న 
మీరు వచ్్చ వెళాళుక సా్వమివ్రు 
భరద్్వజ మాస్టరుగారు గురించ్ ఎనో్న 
విషయ్లు చెపా్పరు. అయితే అవనీ్న 
బయటకు చెప్్పవిగావ” అనా్నరు. 
ఇదంతా సాయి దయ అనుకునా్నము.
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శ్రీమత్ సర్జిని, బాపటలూ

ఆచార్్యని అద్భుత లీలలు

పూ జయాశ్రీ భరద్్వజ్ మహారాజ్  
బాపటలు వ్స్తవయాలు 

శ్రీమతి సరోజినిగారు ఈవిధంగా 
తెల్యచేసు్తనా్నరు.
                                                   

చాలా చ్త్మైన పరిసి్థత్లలో 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు నా జీవితంలో  
ప్రవేశంచారు. 2003 వ సంవత్సరంలో 
మా మేనమామగారితో నాకు వివ్హం  
అయియాంది. అయితే నా వివ్హ 
విషయంలో కుట్ంబంలో బాగా 
చర్చలయ్యాయి. మా అమము తముముడిని 
యిచ్్చ చెయ్యాలని ఒకవైపువ్ళ్ళు, 
మా నాన్న వైపు యిచ్్చ చెయ్యాలని 
యింకకవైపువ్ళ్ళు ….ఇలా గొడవలు 
జరిగాయి. ఒకరోజు, ఎందుకిలా 
జరుగుతోందని బాధపడుతూ 
నిదపోయ్ను. ఆరోజు నాకక స్వప్నం 
వచ్్చంది. అందులో, గళళు లుంగీ, ఖదదురు 
చొకా్క వేసుకున్న ఒకాయన నాతల 
నిమురుతూ, “నీకు మీ అమముగారి 
వైపు సంబంధమే అవత్ందమాము” 
అని చెపా్పరు. ఇంతకుముందు 
ఎపు్పడూ అలాంటివ్రిని చూడలేదు. 
ఆయనెవరో అర్థం కాలేదు. కనా్నళళుకి 
మరి్చపోయ్ను కూడా! ఆ తరువ్త మా 
మేనమామగారితోనే నాకు వివ్హం 
అయియాంది. మావ్రు పెళిలుకాక ముందు, 

ఏదో పని వండి ఒంగోలు వెళాలురట. 
అక్కడ బాబాగుడికి వెడితే, వెనక 
సమాధ మందిరం చూశారట. గుడిలో 
సమాధ వందంటే, వీర్వరో చాలా 
మహిమ గలవ్రు అయివంట్రు 
అనుకునా్నరట. ఇపు్పడు ఆలోచ్సే్త, 
వ్రి ప్రణాళిక ప్రకారమే మాకు 
పెళిలు జరిగంది అనిపిసు్తంది. మేము 
బాపటలులో కాపురం పెట్్టము. మావ్రు 
తాపీమేస్త్రి పని చేసా్తరు. మేము 
వేణుగోపాలరావ గారింట్లు అదెదుకు 
వండేవ్ళళుం. వ్రు కోటేశ్వరావగారి 
దగగిర జరిగే సత్సంగాలకి 
వెడుతూవండేవ్రు. మమముల్్న కూడా 
రమముని చెబుతూ వండేవ్రు. కానీ 
వెళ్ళువ్ళళుం కాదు. ద్ద్పు ర్ండు 
సంవత్సరాలయ్యాక ఒక రోజు నేను 
కూడా సత్సంగానికి వెళాలును. అక్కడకి 
వెడుతూనే, పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారి 
ఫోట్ చూసి నిరా్ఘంతపోయ్ను. 
నా పెళిలుకాక ముందు నా కలలో 
కనిపించ్నది  ఈయనే అని 
గురు్తపట్్టను. ఆరోజు నించ్ మా 
జీవితమే మారిపోయింది. అంతేకాదు, 
నాకు ర్ండు సంవత్సరములనించ్ 
వన్న మైగ్రైన్ తలనొపి్ప 
ఆరోజుతో మాయమైపోయింది.  
కోటేశ్వరరావగారి ఇంట్లు 

సత్సంగాలకు హాజరవతూ, మాకు 
వీలైన సేవలు చేసుకుంట్నా్నము. 
సంతఇలులు కూడా కట్్టకునా్నము.

2007 వ సంవత్సరములో 
కోటేశ్వరరావ అంకుల్ మా 
సత్సంగంలో దీక్షలు మొదలు పెట్్టరు. 
అకో్టబరు 1వ తేదీ నించ్ అంటే 
పూజయాశ్రీ అమముగారి పుటి్టనరోజు నించ్, 
అకో్టబర్ 30వ తేదీ అంటే పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారి పుటి్టనరోజు వరకు, 
దీక్షలు వంట్యి. అందులో భాగంగా 
ఖాళ్ వన్నవ్రు నామంచెపూ్త బియయాం 
ఏరేవ్ళళుం. దీక్ష చ్వరలో  అలా ఏరిన 
బియయాంతో బాబాగుడిలో ధుని మీద 
పాయసం  వండి, పిలలులు లేని వ్రిని 
పిల్చ్ ప్రసాదం పెట్్టరు. అపు్పడు 14 
మంది తీసుకునా్నరు. నాకు అప్పటికి 
పెళళుయియా 4 సంవత్సరములయినా 
యింకా సంతానంలేని కారణంగా, 
నేనూ ప్రసాదం తీసుకునా్నను. 
తరువ్త నాకు బాబు  పుట్్టడు.   
2010 లో మాకు పాప పుటి్టంది.

మా పాపకి ర్ండున్నర 
సంవత్సరములున్నపు్పడు ఒక 
అనుభవం జరిగంది. మేము ఒకసారి 
ఇంట్లు సత్సంగం పెట్్టకునా్నము.  
సత్సంగానికి అందరం కోటేశ్వరరావ 
అంకుల్ ఇంటి నుంచ్ పట్లు 
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తెచు్చకుంట్ము.  మరా్నడు 
నివేదన పెటి్ట  పూజయాశ్రీ అమముగారిని,  
మాస్టరుగారిని  (పట్లని) 
కోటేశ్వరరావ అంకుల్ ఇంటికి  
పంపించాల్.  నివేదనకు నేను వంట 
చేసు్తనా్నను. మా పాప బయటనించ్ 
పరిగెత్్తకుంటూ వచ్్చ, పట్లున్న 
చోటికి రాగానే ఒక్కసారిగా ఎవరో 
పిల్చ్నట్లు ఆగపోయి, నా దగగిరకి 
వచ్్చ,  “అమాము, వ్ళళుకి అన్నం 
పెట్్ట” అంది. తనని వ్ళ్ళు అలా 
అడిగారట. మా ఇంట్లు వరసగా 3 
గదులుంట్యి.    నాకు వంటింట్లుకి 
యిదంతా కనిపిసూ్తనే వంది. మా 
పాప యిలా చెప్పగానే నాకు చాలా 
ఆశ్చరయాం వేసింది. మా పాప యెంత 
అదృష్టవంత్రాలో అనుకునా్నను.

ఇంకకసారి ఈ పాపకే 5 
సంవత్సరాలపు్పడు, ఒక ప్రమాదం 
జరిగంది. ఒకరోజు ఉదయం నేను, 
మావ్రు సత్సంగానికి వెడుతూ మా 
పాపని ఇంట్లు మా అమము దగగిర వదిల్ 
వెళాలుం. తను ఆడుకుంటూ మేడమెట్లు 
ఎకు్కత్ండగా ఒకవైపున రైల్ంగ్ కి 
వన్న డిజైన్ ఊడిపోయి, పాప కింద 
పడిపోయింది. నిజానికి చాలా పెదదు 
ప్రమాదమే  జరిగ వండాల్. కానీ  
చేతికి దెబబీ తగల్  నొపి్పగా వందని 
మాత్మే చెపి్పంది. అయినా  x-ray 
తీయించుద్మని డాక్టర్ దగగిరకు 
తీసుకెళాళుం. అక్కడ ఇంకా ఒక గంట 
సమయం పడుత్ందని చెపా్పరు. 
మాపాప పెదదుగా ఏడవటం లేదు. 
చేతికి ఏదైనా అయితే పాప యిలా 
వండదని చెపా్పరు. మాకు అపు్పడు 
మళ్ళు సత్సంగం వంది. ఇంటికి 
తీసుకెళిలుపోయి సత్సంగం  నించ్ 
వచా్చక చూద్దుమని చెపి్ప వెనకి్క 

వచే్చసాము. ఆరోజు రాత్రి పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారు కలలో కచా్చరు. 
మా ఇలలుంతా తిరుగుతూ వనా్నరు. 
మావ్రు పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి 
పక్క వేసి పడుకోమనా్నరు. అపు్పడు 
మాస్టరుగారు, “నేను, మంగ (పూజయాశ్రీ 
అమముగారు) తెలలువ్రుఝామున ఒక 
పెళిళుకి వెళాళుల్, అందుకని  పడుకోను” 
అని చెపా్పరు. ఇంతట్లు మెలకువ 
వచ్్చంది. మరా్నడు పాపని ఒక RMP 
డాక్టర్ దగగిరికి తీసుకెళాలుం. పాపకి 
పెదదు ప్రమాదం ఏమి జరగలేదు. 
కదిదుగా బెణికింది అనిచెపి్ప, ఒక 
ఇంజక్షన్ చేసి, ఆయింటముంట్ ఇచ్్చ 
పంపించేశారు. ఈ సంఘటన చూసిన 
వ్ళలుకి పాపకి ఏమికాక పోవడం 
ఆశ్చరాయానికి గురిచేసింది. మాకు ఆ 
ముందు రోజు వచ్్చన స్వపా్నని్న బటి్ట, 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు ఈరకంగా 
సరిచేయడానికి, మాఇలలుంతా కలయ 
తిరిగారని అనిపించ్ంది. 

ఇంకకసారి మా బాబుని 
కూడా ఇలాగే కాపాడారు. ఒక 
ఆదివ్రం మా ఇంట్లు సత్సంగం 
అనగా, శనివ్రం రాత్రి పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారు కలలో కచ్్చ, మా ఇంట్లు 
ఒక మూల హారతి యిచా్చరు. ద్ని 
అర్థమేమిట్ అనుకునా్నము. మరా్నడు 
మాబాబుకి సా్ననం చేయించ్ ఒళ్ళు 
త్డుద్దుమనుకుంట్ంటే, ఆ తడి 
చేతితోనే, సి్వచ్ బోరు్డన వన్న త్రిపిన్ 
పలుగ్ పట్్టకుని, వెంటనే చెయియా వెనకు్క 
లాగేసుకునా్నడు. ‘ఎంత పెదదుప్రమాదం 
తపి్పందో!’ అనుకునా్నను. వెంటనే  
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు ముందురోజు 
మా ఇంట్లు హారతి యిచ్్చనది 
గురు్తకచ్్చంది. ప్రమాదం తప్పలేదు, 
తపి్పంచారు అనిపించ్ంది. ఈ 

రకంగా ప్రతిక్షణం మావెంట వండి 
కాపాడుత్న్న పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి 
కోటి కోటి ప్రణామములు!

ఒకసారి మేము సత్సంగంలో 
పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారికి, అమముగారికి 
వసా్రాలు సమరి్పంచుకునా్నము (అలా 
సమరి్పంచుకున్న వసా్రాలు తరవ్త 
ఎవరైనా ప్దవ్ళళుకి పంచేసా్తము). 
అపు్పడు మా అమము మా ఇంట్లు 
వనా్నరు. ఇది చూసి, “మీకు అంతంత 
మాత్ం సంపాదన, ఇలా ఖరు్చలు 
పెట్్టకుంటే ఎలాగ? పిలలులు చ్న్నవ్ళ్ళు, 
చాలా అవసరాలు వంట్యి” అని 
అన్నది. నేను ఆ గురుదంపత్లు 
మమెముంతగా కాపాడుత్నా్నరో, 
ఇంతటి సంపాదనలో కూడా మేమెంత 
తృపి్తగావంట్నా్నమో యివని్నచెపి్పనా 
ఆమెకి అర్థం కాదని, “అమాము ఒకసారి 
‘భగవ్న్ భరద్్వజ’ గ్ంథం చదువ, 
ఎనా్నళ్ళు పటి్టనా ఫరవ్లేదు, 
తరవ్త నీకే ఆయనెంతటి వ్రో 
అరధామవత్ంది” అని ఆ గ్ంథం 
యిచా్చను. ద్నితో పాట్ పూజయాశ్రీ 
అమముగారు మాస్టరుగారు వన్న పటం 
ఒకటి యిచా్చను. మా అమము ఇంటికివెళిలు,   
పూజయాశ్రీ అమముగారి మాస్టరుగారి 
ఫోట్ ముందు కూరు్చని   పారాయణ 
చేద్దుమనుకునేసరికి ఆ పటం లోనించ్ 
అమముగారు ఒక నిముషం కనిపించ్ 
మాయమై పోయ్రట, మాస్టరుగారు 
వెంకటేశ్వర సా్వమిలాగా కనిపించ్ 
అదృశయామయ్యారట. తిరుపతిలో 
కూడా ఇంతబాగా ఎపు్పడూ దర్శనం 
అవ్వలేదని చెపి్పంది.  మా  అమముకి 
అంతగా చదవడం రాదు. చాలా 
సమయం తీసుకుంట్ంది. కానీ ఈ 
గ్ంథం చదవడం మొదలుపెటి్టన 
మూడు రోజులకే పూరి్త చేసేసింది. 
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తనకే ఆశ్చరయాం వేసిందిట, ఎలా 
చదవగల్గానా అని. “గ్ంథం 
మొదలు పెట్్టక ఆపబుదిదు కాలేదు. 
వ్ర్ంత గొప్పవ్రో అర్థమయియాంది” 
అని చెపి్పంది. అప్పటినించ్ పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారంటే ఆమెకు చాలా ఇష్టం.  

మా నాన్నగారికి ఈమధయా 
కరోనా వచ్్చంది. మా నాన్నగారు 
ఆరీములో ఉదోయాగం చేసా్తరు. ఆఫీస్ లో 
చాలా మందికి వచ్్చంది. నాన్నగారు 
ఆసుపత్రిలో జాయిన్ అయ్యారు. 
ఒకరోజు మాస్టరుగారు స్వప్నదర్శనం 
యిచా్చరు. అందులో మాస్టరుగారు, 
మా  నాన్న వన్న ఆసుపత్రికి వెళాలురు. 
బాపటలు సత్సంగం వ్ళళుని కూడా 
రమమునా్నరు. మేమందరం వెళాలుం. 
నేను మా నాన్న వన్న దగగిరకి వెళిలు 
పలకరించాను. అపు్పడు నేను మా 
నాన్న తో “పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
వచా్చరు, ఇక్కడ సత్సంగం చేసా్తరు” 
అని చెపా్పను. అపు్పడు సమయం రాత్రి 
ఎనిమిది గంటలు అయియాంది. అపు్పడు 
మా నాన్న, “ఇది ఆసుపత్రి కదమాము,, 
అందరూ పడుకుంట్రు, తొందరగా 
వెళిలుపోండి” అని  చెపా్పరు. పూజయాశ్రీ 
మాస్టరుగారు, ఒక గదిలో కూరు్చని, 
అక్కడున్న నరు్సని పిల్చ్, ఇక్కడ 
వన్న కరోనా బాధత్లందరికీ ఏయ్ 
మందులు ఇవ్్వల్, ఎలాంటి ఆహారం 
యివ్్వల్, అనీ్న వివరించ్ చెపా్పరు. 
కల ముగసింది. మా నాన్నగారు చాలా 
తొందరలోనే ఆరోగయావంత్లై బైటికి 
వచా్చరు. ఆయన “నాకు ఇంత ష్గర్ 
వనా్న అస్సలు నీరసం అనిపించలేదు. 
నాకేనా కరోనా వచ్్చంది అన్నంత 
ఆశ్చరయాంగా వంది” అని అంట్రు. 
ఇదంతా పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారి దయ 
అని వేరే చెప్పనవసరం లేదు.

ఒకసారి మావ్రు పూజయాశ్రీ బాబా, 
మాస్టరుగారి విగ్హాలకు అభిషేకం 
చేయ్లని, ముందుగా వ్టిని శుభ్ం 
చేసుకుని అలంకరిసు్తనా్నరట. (నేను, 
పిలలులు ఊరికి వెళాలుం). ఈలోగా  
ఫోను వచ్్చంది. సాధ్రణంగా 
అలాంటి సమయంలో నామసమురణ 
చేసుకుంటూ వంట్రు. కానీ ఆరోజు 
ఫోన్ తీసి, పైగా అక్కడే కూరు్చని 
కంచం గటి్టగానే మాట్లుడుత్నా్నరట. 
వెంటనే పూజయాశ్రీ  మాస్టరుగారి 
విగ్హం నించ్, “ఏయ్ పోత్రాజు” 
అనిగటి్టగా గదమాయించ్నట్లు 
మాటలు వినిపించాయట! వెంటనే 
తపు్ప జరిగనందుకు క్షమించమని 
అడిగారట., పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు 
అంతలా కనిపెట్్టకుని వన్నందుకు 
చాలా ఆనందం వేసిందట!! 

కని్నరోజుల క్తం నాకు 
బాగా కడుపులో నొపి్ప వచ్్చంది. 
కారణం తెల్యలేదు. ఒకరోజు 
రాత్రి పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు, నా 
కలలో, “ఎకు్కవ తినొదుదు, ఎకు్కవ 
తినొదుదు” అని ర్ండుసారులు చెపా్పరు. 
తరవ్త అర్థమయియాంది, ఆ వ్రంలో 
యించుమించు ప్రతిరోజూ కందిపపు్ప 
ఎకు్కవగా వ్డకం జరిగందని. 
ఇక అప్పటి నించ్ చాలా తకు్కవగా 
వ్డుత్నా్నను. నా కడుపు నొపి్ప 
కూడా తగగిపోయింది.

ఇలాంటి చ్న్న విషయ్లనించ్, 
మా జీవితాలనే మారే్చసే పెదదు విషయ్ల 
వరకు పూజయాశ్రీ మాస్టరుగారు మా 
వెంటవండి నడిపిసు్తనా్నరు. మనలోనే, 
మనతోనే వంటూ, ఏమీ తెల్యని  
మా జీవితాలని నడిపిసూ్త, మాకు 
యింతటి అదృష్్టని్న కల్గంచ్న ఆ 
మహాపురుష్నికి కృతజఞాతాపూర్వక 

పా ద్ భి వ ం ద న ము లు 
తెల్యచేసుకుంటూ, మా జీవితాంతం 
వరకు వ్రి సని్నధ భాగాయాని్న 
ప్రసాదించమని వేడుకుంట్నా్నను.    

పరిప్రశ్న
06వ పేజీ తరువాయి

గురి్తసే్త అక్కడే ఉంట్రు. అటి్టవ్రినే 
దిగంబరులంట్రు. వ్రి భౌతిక 
శరీరము నశంచ్నంతమాత్రాన వ్రి 
ఉనికికి భంగముండదు. కనుక 
దిగంబరుడంటే సర్వగత్డూ, 
ఎక్కడ సమురిసే్త, గురి్తసే్త అక్కడనే 
వన్నవ్డు అని అర్థము. ఎపు్పడు 
ఎక్కడ దేనిని గురి్తంచ్నా గురి్తంపు 
జరిగేది మన హృదయంలోనే! అక్కడ 
గూడ ఆ దిగంబరుడే వంట్డు. 
కనుక దిగంబరుడంటే సర్వభూత 
హృదయగత్డు అని గూడ అర్థం. 
అసంఖాయాకమైన సాయి లీలలనీ్న 
ఈ నామాని్న సార్థకం చేసేవే గనుక 
సాయి దిగంబరుడు కాకుంటే యిక 
దిగంబరియనదగన వ్రే లేరు.
ఇది తెల్యక పరిపూర్ణమైన 
మహాత్ములుగా గురి్తంపబడి 
పూజింపబడాలని కోరేవ్రుగూడ, 
వివసు్రాలై సంచరిసే్త అటి్టవ్రు 
బాహయాదృష్టకి దిగంబరులాలు 
కనిపించ్నా నరరూపంలో సంచరించే 
పశుపక్షయాదులే సుమా!
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