


మంగళ	హారత్
మంగళమిదె	మంగమ్మ	తలలిక!

            
అరుదెంచిన	అరవిందాక్షిక	
భరదా్వజ	భగవానుని	సత్క	
మంగళమిదె	మంగమ్మ	తలలిక	
మంగళమిదె	మా	కల్పవలలిక

కరుణా	పూరిత	కను్నల	చిందెడు
కనకప్	కాంత్ల	వలుగులతో
మందసి్మత	వదనారవిందమున
విలసిల్లిడు	సోయగములతో		॥అరుదెం॥

లలత	చలత	సుమనోహర	రూపమై
వ్యధిత	హృదయ	రంజత	సుస్వరమై
ముదిత	ప్రఫులలిత	నందన	సుమమై
కలోలిలత	జగత్క	ఒక	వరమై			॥అరుదెం॥

తాత్పర్యము:

కమలముల వదంటి కన్్నల్ కలిగి భకుతుల పాలిటి కలపేవృక్షమై వచిచేన శ్రీ భరద్వాజ 
గురుదేవుల సతీమణ అయిన మాత అలివేల్ మదంగమ్మ తలిలుక్ మదంగళమగున్ గాక!

1. కారుణ్యప్ బదంగరు కాదంతుల్ చిదందే కన్్నలతో, చక్కని చిరునవువాల్ చిదంద్దంచ్ 
ముఖారవిదందముతో విచ్చేసిన మాత అలివేల్ మదంగమ్మ తలిలుక్ మదంగళమగున్ గాక!
2. బాధాతపతు హృదయ్లన్ ఓద్రిచే ఆనదంద్దంపజేసే మధుర గానము లాగా, 
వ్యధలతో తపిసతు వుదండే మానవాళ్తో నిదండిన యీ జగతుతున్ ఆహాలుద పరుసతున్న 
నదందనవనములోని నిదండార విరబూసిన ప్షపేము లాగా -  స్తారముగా కద్లే 
లావణ్యముతో వచిచేన మాత అలివేల్ మదంగమ్మ తలిలుక్ మదంగళమగున్ గాక!
లోకాలకు వరప్రద్యినిగా వచిచేన మదంగమ్మ తలిలుక్ మదంగళమగున్ గాక!

-	శ్రీమత్	శ్రీదేవి
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

సాయి శిరిడీనే ఎందుకు 
ఎన్నుకున్నురు?

గత శతాబ్దంలోని మధ్య ప్దంతదంలో శ్రీ సాయినాథుడుగా 
ప్రసిద్ధి చదంద్న సాయిబాబా మొదటిసారిగా శిరిడీ 

గ్రామ పరిసర ప్దంతాలలో ప్రకటమయ్్యరు. ఆ ప్రక్క 
గ్రామాలకు తరచుగా విచ్చేస్తున్న బాబా శిరిడీ తమ సిథిర 
నివాసదంగా ఎన్్నకునా్నరు. ఆ గ్రామము, మరి మూడు 

యితర గ్రామాలూ తమకు వారి ‘యజమాని’ (‘మాలిక్’ 
అదంటే భగవదంతుడు లేక గురువు) ప్రసాద్దంచారని ఆయన 
తరచుగా చప్పేవారు. ఆ గ్రామదం (శిరిడీ) అనాద్గా తన ప్రజల 
నివాసమని, అద్ తన అతతుగారిల్లు అని (సాసర్ వాడా) ఆయనే 
అదంటదండేవారు. అక్కడ వెన్కటి కాలదంలో తమవారదంతా 
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	 ఆరంభంలో	 పూజ్యశ్రీ	 అమ్మగారి	 జన్మదిన	 మహోత్సవము	
(1-10-2021),	 మధ్యలో	 పూజ్యశ్రీ	 సాయినాథుని	 ఆరాధనా	
మహోత్సవమైన	విజయదశమి	(15-10-2021),	చివరిలో	పూజ్యశ్రీ	
మాస్టరుగారి	జన్మదిన	మహోత్సవము	 (30-10-2021)	ఉన్న	ఈ	
అక్్టబర్	 నెలలో	 శ్రీ	 సాయిమాస్టర్	 భక్త	 జనులకు	 చక్కని	 స్మరణ	

జరిగేలా	ఉపయోగపడే	ప్రత్్యక	సంచిక!!
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ఆ ప్రదేశదంలోనే నివసిదంచ్వారని ఆయన కొని్న సదందరాభాలలో 
భకుతులతో చబుతుదండేవారు. ఆయనక్ ప్రీత్పాత్రమైన ఆ గ్రామానిక్ 
ఎప్పేడు ఎక్కడ న్దంచి వచాచేరో నిశచేయదంగా చపపేలేము. ఆ 
విషయమై వేర్వారు సదందరాభాలలో ఆయనెన్్న కథల్ చపాపేరు.

ఒకొ్కక్కప్పేడు తామొక్కరుగానే అక్కడకు వచాచేమని 
చప్పేవారు. వేరు సమయ్లలో మరిదంకదందరితోన్ కలసి తమ 
భకుతులన్ తరిదంప చ్యడానిక్ వచాచేమని చపాపేరు. మరికొని్నసారులు 
తమ గురుదేవులన్ సేవిదంచడానిక్  వచాచేమనేవారు. ఇలా 
ఆయన తరచుగా చప్పేవాటిలో ఒక వృతాతుదంతమున్నద్. 
ఆయన రదండు శతాబా్ల తరావాత త్రిగి మరలా అచటిక్ వచిచే 
సిథిరనివాసదం చ్స్తునా్నమనీ, అదంతకుపూరవాదం గూడ ఎన్్నసారులు 
అక్కడ నివసిదంచామని గూడ చప్పేవారు. వారి జన్మసథిలము వేరొక 
చోట వున్నదని, అక్కడ వారి వదంశస్థిలకు ఆసిపాస్తుల్ గూడ 
వుదండేవని, అక్కడే తమ బాల్యదం గడిపామని, పిత్రారిజితమైన తమ 
ఆసితు వేరొకచోట వున్నదని చబుతుదండేవారు. అపపేటి భకుతుల్ 
వారి పూర్వాకుల గూరిచే, సవాసాథినదం గురిదంచి గాని ఏమి విచారిదంచి 
కన్క్్కలేదు. తమ సవాసాథినదంలో వేర్వారు కళల్, వృతుతులలో 
ఆరితేరిన వారదందరో వునా్నరని, వారదందరూ దయ్హృదయుల్, 

మరియు భకుతుల్ అని బాబా చప్పేవారు. వారి 
సిరిసదంపదల్ అద్వాతీయమైనవనీ, అని్న రదంగాలలోనూ 
వారు సాటిలేని వారనీ బాబా చప్పేవారు. సాథినిక ప్రజలపై 
వారిక్ గల మకు్కవ, మరియు నీదంగావ్, రూయీ, 
రహటా, పిదంపల్ గావ్, క్పరాగావ్ మొదలైన పరిసరాల 
గ్రామాలన్ గూరిచే, వాటి ప్ముఖ్యత గూరిచే తరచుగా 
ప్రసాతువిసతుదండేవారు. వీటిని బటిటి ఆ ప్దంతమదంతా 
ఎదంతోమదంద్ మహనీయుల నివాసదం వలన పరమ 
పవిత్రమైనదని తెల్స్తున్నద్.

ఒకప్పేడు తమ పూర్వాకుల్ శిరిడీలో 
నివసిదంచారని అదందుకే తామచటిక్ మరలా వచిచే 
నివసిస్తునా్నమనిగూడ ఆయన అనేవారు. ఉజవాలమైన 
సిరిసదంపదలతో విలసిలిలున ఒక నగరము ఆ ప్దంతదంలో 
వుదండేదని వారి మాటలవలన తెల్స్తుదంద్. తరావాత 
కాలదంలో కేవలమొక కుగ్రామదంగా మిగిలిన శిరిడీ 
ప్దంతదం వారి నివాసముతో మరలా త్రిగి అదంతటి 
మహోన్నతమైన నగరదంగా రూపదందగలదని తోస్తుదంద్. 
ఇటీవల కాలదం వరకూ ఎవరూ పటిటిదంచుక్ని, ఏమి 
పదండని గ్రామ ప్దంతదంగా ఉన్నద్ ఒకనాడు నమ్మశక్యదం 
కానదంతటి ఒక గొపపేక్టగా ఉదండేదని, ద్నిక్ 
చుట్టిరా మన్హరమైన తోప్లూ, ఫలవృక్షాలూ 
వుదండేవనీ, వారి ప్రసదంగాల వలన తెల్స్తుదంద్. ఆ పటటిణ 
వీధులదంతో విశాలదంగా వుదండేవట. వాటి క్రువైప్లా 
ఎదంతో సదంపన్్నల్, మహాభకుతుల్ అయిన మారావాడి 
వా్యపారుల్ నివసిదంచ్వారట.

అదంటే ఒకనాడు తమ పెద్లకు నివాసమైనదందు 
వలలునే సాయి అదంత తరచుగా విచ్చేస్తున్న శిరిడీనే 
మరలా తమ సదంసాథినదంగా చ్స్కునా్నరట. 
ఆయనన్ దరి్శదంచవచ్చే య్త్రికుల సదంఖ్య నానాటికీ 
పెరుగుతున్నద్. తత్ఫలితదంగా ఆ గ్రామదంలో వసతుల్ 
గూడా నానాటికీ పెరుగుతునా్నయి. ఈ మధ్యకాలదంలో 
ఆ ప్దంతదంలో త్రవివాదంచబడిన కదందకాల వలన ఆ ప్దంతదం 
సస్యశా్యమలమయిదంద్. వెన్క శీలధి అన్ ప్రు గల 
ఈ గ్రామదం భకుతులకు మరో పదండర్ప్రదం అవుతోదంద్. 
సాయినాథుడు మరలా మరొక రమావరుడయ్్యడు. 
అదందుకే “శిరిడీ మాఝే పదండరప్రా, సాయిబాబా 
రమావరా” అని కీరితుదంచాడు, భకుతుడు గణపత్ రావు 
సహస్రబుదేధి ఉరఫ్ ద్సగణు.
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‘కృతజ్ఞత’ ఎదందుకు తెల్ప్క్వాలి? అన్న విషయదం 
గూరిచే, ప్రకృత్ పటలు, ఇతర జీవుల పటలు, ఇతర మానవుల 

పటలు ‘కృతజ్ఞత’ ఎదందుకు కలిగివుదండాలన్న విషయదం 

గూరిచే ఇదంతకుముదందు కులుపతుదంగా చప్పేకునా్నము. ఇప్పేడు 
మరికొదంచదం చప్పేకుదంద్ము. 

‘కృతజ్ఞత’ అనేద్ మానవ జీవితదంలో అత్ముఖ్యమైన 

పూజ్య గురుపత్ను శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

కృతజ్ఞత ఎందుకు 
తెలుపుకోవాలి?
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అదంశమన్నద్ నిజమే. కానీ భగవదంతుడు 
మనకదంద్దంచిన విశాల ప్రకృత్, ఇతర 
జీవుల్, వాటని్నదంటి రూపదంలోనూ 
మనపై ఆయన కురిపిదంచ్ కరుణ మనకు 
అవగతదం కావాలదంటే వాటని్నదంటినీ 
గురితుదంచ్ మేధాశక్తు, చక్కటి నిరా్మణమూ 
గల శర్రమొకటి వుదండాలి. అటిటిద్ 
ప్రసాద్దంచిదంద్ కూడా వార్గద్! అటిటి 
శర్రమే లేకపోతే మనమేమి చ్యలేము.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిలా అదంటారు: 
“అసల్ మన శర్రాని్న గురిదంచి ఆలోచిసేతు 
చాల్. అటిటి అదుభాతమైన శర్రాని్న 
సృషటిదంచిన భగవదంతుని పటలు భక్తు కల్గక 
మానదు. ద్నిని ప్రసాద్దంచిన ఆయనకు 
కృతజ్ఞత చపపేకుదండా వుదండలేము”.

ఆలోచిసేతు నిజదంగా ఈ 
శర్రనిరా్మణమదంత చిత్రమైనద్!! మదడు, 
వెన్్నపూస, గుదండె, శావాసక్శము, 
మూత్రపిదండముల్, జీర్ణక్శము, చిన్న, 
పెద్ ప్రేగుల్, మల మూత్రాశయముల్, 
చ్తుల్, కాళ్ళు, న్రు, ముకు్క చవుల్, 
ఎముకల్, కదండరముల్, నరముల్ - 
ఇవనీ్న ఎదంత పదంద్కగా ఈ శర్రదంలో 
అమరచేబడివునా్నయి!!

మనదం ఆహారదం తీస్క్వాలదంటే 
ద్నిని న్టిక్ అదంద్దంచడానిక్ చ్తుల్; 
తీస్కున్నద్నిని నమలి లోపలకు 
పదంపడానిక్ న్రు, నమలడానిక్ 
అవసరమైన దదంతాల్, నాల్క, లోపలకు 
వెళ్ళున తరావాత పచనదం చ్యడానిక్ 
జీర్ణక్శము, ద్నిని అరిగిదంచి 
శర్రభాగాలకు పదంప్ చిన్న ప్రేగుల్, వ్యరథి 
పద్రాథిలన్ బయటకు పదంప్ పెద్ ప్రేగుల్, 
మలమూత్రనాళముల్ - ఇవనీ్న ఒక 
విభాగమైతే... -

గాలి పీలచేడానిక్ ముకు్క, ద్ని 
ద్వారా వెళ్ళు వాయువున్ స్వాకరిదంచి, ప్ణ 
చలనానిక్ అవసరమైన వాయువున్ 

స్వాకరిదంచి, అనవసరమైన వాయువున్ బయటకు పదంపిదంచ్ శావాసక్శముల్ 
-మరొక విభాగము.

శర్రదంలోని రకాతుని్న శుభ్రపరచ్ గుదండె - ద్నిని శర్రమదంతటికీ పదంపిసతు 
అపరిశుభ్ర రకాతుని్న మళ్ళు గుదండెకు చ్ర్చే రకతునాళముల్ - ఇదంకొక విభాగము.

గుదండె, శావాసక్శముల్ - మనిష మరణదంచ్ద్కా క్షణదం గూడ విరామదం 
లేకుదండా శ్రమిదంచడదం ఎదంత అదుభాతమైన విషయము!

ఇవిగాక, దేనినైనా చూడగలగడానిక్ కళ్ళు, వినగలగడానిక్ చవుల్, 
ఏపనినైనా చ్యగలగడానిక్ కాళ్లు చ్తుల్ - మరొక విభాగము.

ఇవనీ్న సక్రమదంగా కదలడానిక్ అవసరమైన ఎముకల్, కదండరముల్, 
కీళ్ళు, కణసముద్యము - మరొక విభాగము.

ఇదీగాక అదుభాతమైన ప్నరుతపేత్తు వ్యవసథి -
వీటిలో ఏ ఒక్కద్నిలో చిన్న సమస్య వచిచేనా శర్ర పరిసిథిత్ అసతువ్యసతుమే!
అదంతేగాక, శర్రదంలో దేనినైనా మనము బయటకు తీయగలిగితే త్రిగి 

ద్నిని శర్రదంలో అలా కూరచేలేము. ఇద్ యిదంకా అదుభాతమైన విషయదం . 
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ఉద్హరణకు అప్పేడే ప్టిటిన బిడ్డన్ వెదంటనే తలిలు గరభాదంలో 
అలా పదంద్కగా వుదంచాలదంటే సాధ్యదం కాదనిపిస్తుదంద్. 
అలాగే చిన్న ప్రేవులన్ బయటకు తీసేతు మళ్ళు అలాగే 
పెటటిడదం మన వలలుగాదు. అలాగే ఒకడు చాలా ఎకు్కవ 
ఆహారదం తీస్కునేవాడు వునా్నడన్కుదంద్ము. వాడు 
రదండు క్లోల అన్నదం త్న్నపపేటికీ అతని పటటి పెద్ద్ కాదు. 
మామూల్గానే వుదంటదంద్. మరి అదంత అన్నదం శర్రదంలో 
ఎలా యిమిడిదంద్? విచిత్రమేమదంటే ఇవేవీ ఒకద్నికొకటి 
అడు్డరాకుదండా సరు్కుపోతూ ఒద్గి ఒద్గి తమ పన్ల్ 
సక్రమదంగా చ్స్కుపోతుదంటాయి. కానీ ఈ శర్రదం గల 
మానవునిక్ మాత్రమే ప్రకృత్తోగానీ మనవదంటి శర్రాలేగల 
సాటి మానవులతో గానీ సరు్కుపోవడదం ఎదంత కషటిమో!

ఇవనీ్న ఒక ఎతె్తుతే వీటని్నదంటికీ సరియైన సమయదంలో 
సదంకేతాల్ అదంద్సతు సక్రమదంగా పనిచ్యిదంచ్ అత్ 
ముఖ్యమైన పరికరదం మదడు. ఈ మదడు సరిగాగా 
పనిచ్యకపోతే ఏమీలేనటేటి! ద్నిలో ఏమాత్రదం తేడా 
వచిచేనా కొని్న విషయ్ల్ గ్రహదంచలేకపోవడము, చ్యలేక 
పోవడము, పిచిచేవారుగా మారడము - ఇలాదంటివనీ్న 
జరుగుతాయి. మదడు పూరితుగా దెబ్బత్దంటే మిగతా 

అవయవాల్ పనిచ్సే సిథిత్లో వునా్న మనిష ప్ణమున్న 
శవమే. అయితే బాహ్యక్రియలకు అద్ ప్ణమున్న శవమే 
అయినపపేటికీ ప్ణదం వున్నదంతవరకూ ‘నేన్’ అనే ప్రజ్ఞ 
వుదంటదంద్. ఆ ప్ణదంపోతే ఎటవదంటి సపేదందనలూ ఆ 
శర్రానిక్ వుదండవు. ఇదంతకూ ఈ ‘నేన్’ అనే ప్రజ్ఞ ఏమిటి? 
అద్ ఎలా పనిచ్స్తుదంద్? ప్ణదంపోయ్క ఎక్కడిక్ పోతుదంద్? 
అసల్ ప్ణమదంటే అదేనా? దీనినదంతటినీ నడిపిదంచ్ శక్తు 
ఏదైనా వున్నద్? వీటని్నదంటినీ ఆలోచిదంచ్ శక్తు, ఓరూపే మనకు 
వుదండవు. 

అయితే యిటవదంటి ప్రశ్నలే ఉదభావిదంచినవారు కొదందరు 
వాటిని గురిదంచి తీవ్దంగా ఆలోచిదంచారు. సమాధానదం 
దొరికేద్కా ఆలోచిదంచి దీనినదంతటినీ నడిపిదంచ్ శక్తు ఒకటి 
వున్నదని, అదే సృషటికదంతటికీ మూలమైన శక్తు అని, ద్నినే 
భగవదంతుడదంటారనీ తెల్స్కునా్నరు. అలా ఆలోచనలతో 
మధిదంచి ఈ సతా్యని్న దరి్శదంచినవారు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు.

ఇక్కడ ఒక విషయదం గమనిదంచాలి. ఇవనీ్న ఆలోచిదంచ్ 
మనస్సు, వివేచిదంచ్ బుద్ధి మానవులకు మాత్రమే వున్నద్. 
ఈ మనస్సు ఎదంతో చిత్రమైనద్. ఏదైనా చ్యగల శక్తుగలద్ 
కన్క ద్నిని బుద్ధి ద్వారా, ఆలోచనల ద్వారా ఎలా 
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ఉపయోగిదంచుకుదంటే అలా మనలన్ నడిపిస్తుదంద్. 
దురాలోచనల ద్వారా దుష్కర్మలన్ చ్యిదంచి, మనలన్ 
అధఃపాతాళానిక్ అణగదొక్కగలదు. సతసుదంకలాపేల ద్వారా 
సత్కర్మల్ ఆచరిదంపజేసి ఊరధి్వలోకాలకు తీస్కువెళళుగలదు. 
వీటని్నదంటినీ మిదంచి సరావానిక్ మూలమైన పరమాత్మ 
తతాతు్వనిక్ చ్రచేగలదు. మనిషని మనీషగా, భగవదంతునిగా 
తీరిచేద్ద్గలదు.

మరి ఇదంతటి అదుభాతమైన మన శర్రాని్న సృషటిదంచిన 
శక్తు ఎదంతటి విశిషటిమైనద్? అలాగాక భగవదంతుడే అన్కుదంటే 
అతడెదంత మహోన్నతమైన, విశిషటిమైనవాడు! అదందుకే ఈ 
రహసా్యని్న లేక విచిత్రాని్న గూరిచే తెల్స్క్వాలని తపస్సు 
చ్సిన వారిక్ కలిగిన అన్భూత్ - భక్తు,

ఇలా ఆలోచిసేతు మనకూ ఆ శక్తు పటలు, భగవదంతుని పటలు 
ఆశచేర్యము, ఆనదందమూ కల్గక మానవు. అదే భక్తు, అదే 
ప్రేమ.

“ఆశచేర్యము, ఆనదందమూ మేళవిదంచ్దే భక్తు” అని 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు చబుతారు.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు యిదంకా యిలా అదంటారు: 
“మానవజన్మ అత్ దురలుభమైనద్. ఈ శర్రదం లేనిదే జన్మలేదు. 
కన్క ఈ శర్రాని్న చక్కగా వినియోగిదంచుక్వాలి. “మానవ 
జన్మకు వచిచేదందెదందుకు? పిడకల్ ఏరుక్వడానికా?” 
అని బాబా చపిపేనటలు దీనిని దురివానియోగదం చ్స్కుదంటే 
పిడకలేరుకున్నటేలు అవుతుదంద్” అని.

దేనినైనా అసల్ ఉపయోగిదంచకపోయినా, లేక 
సరిగా ఉపయోగిదంచకపోయినా పాడవడదం తథ్యదం. 
అలాగే మన శర్రాని్న సరిగా ఉపయోగిదంచకపోతే అద్ 
సరిగా పనిచ్యదు. అదందుకని ఈ శర్రాని్న సక్రమదంగా 
వినియోగిదంచుక్వాలి. ఆహార, విహారాలలో జాగ్రతతు 
వహదంచాలి. పరిశుభ్రమైన గాలి, పరిసరాల పరిశుభ్రత, శర్ర 
పరిశుభ్రత పాటిదంచాలి. సమయ్నిక్ తగినదంత నిద్రపోవాలి. 
అని్నదంటినీ మిదంచి సత్రపే్రవరతున కలిగివుదండాలి.

ఆలోచిసేతు ఇదంతటి ప్ముఖ్యతగల ఈ శర్రాని్న 
మనము ఎదంతగా దురివానియోగదం చ్స్కుదంటనా్నమో 
అరథిమవుతుదంద్.

అత్ దురలుభమైన మానవజన్మకు ఆధారమైన ఈ 
శర్రాని్న ఎలా జాగ్రతతుగా ఉపయోగిదంచుక్వాలో, ఏ జీవికీ 
లేని వివేచిదంచగల మనస్సుతో ఎలా ఆలోచిదంచి శాదంత్ని 
పదంద్లో పెద్ల్ తపస్సుతో తెల్స్కుని అనేక శాసా్రాల 

ద్వారా మనకు తెలియపరచారు.
ఇవనీ్న ఆచరిదంచాలదంటే మనస్సున్ సరియైన 

విధదంగా ఆలోచిదంపజేయ్లి. అదందుకు వివేచనగల బుద్ధి 
చపిపేనటలు మనస్సు ప్రవరితుదంచ్లా చ్య్లి. అటిటి వివేచన 
కలగాలదంటే సతాసుదంగత్యము, సదుగారు సేవ చ్య్లి. సదుగారు 
బోధలనాధారదంగా చ్స్కుని సతాసుదంగత్యముతో సదు్బద్ధితో 
ఆలోచిదంచి, సచిచేదంతన చ్సేతు మనదం క్రుకునే శాదంత్, తృపితు 
లభిసాతుయి. అప్పేడు పరిసిథితుల్ ఎలా వునా్న మనస్సు 
చలిదంచదు.

ఇవనీ్న జరగాలదంటే శర్రమనే అత్ ముఖ్యమైన 
పరికరదం కావాలి. మరి ఇదంతటి అదుభాతమైన శర్రాని్న 
మనకు ప్రసాద్దంచిన ఆ భగవదంతునిక్ మొదటగా కృతజ్ఞత 
చప్పేక్వాలి. అయితే భగవదంతుడు శర్రాని్న, అనదంత శక్తుగల 
మనస్సునూ యిచిచేనపపేటికీ, సరియైన మారాగాన నడిపిదంచగల 
సదుగారువు లేనిదే మనము సరియైన మారాగాన పయనిదంచలేము. 
అలా మనలన్ చ్యిపటిటి నడిపిదంచగల సదుగారువు పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు. కారణదం ఆయన ఎవవారూ చపపేనదంత 
వివరదంగా ప్రత్ విషయ్ని్న ఎలా వివేకదంతో ఆలోచిదంచి 
ఆచరిదంచాలో తెలియజెపాపేరు. అదందుకని ఆయనకు కృతజ్ఞత 
చప్పేక్వడము మన కనీస కరతువ్యము. అయితే ఆయనకు 
కృతజ్ఞత చప్పేక్వడమలా? మళ్ళు మొదటికే వచాచేము.

ఎలాగదంటే.. పైన చప్పేకున్న విధదంగా ప్రవరితుసతు 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు చపిపేన వాటిని, ఆచరిదంచి చూపిన 
వాటినీ స్మరిదంచుకుదంట్ వుదంటే ఆనదందము, ఆశచేర్యము 
కలిగి ఆయనయదందు భక్తు, ప్రేమ కల్గుతాయి. అప్పేడు 
ఆయనపటలు కృతజ్ఞతాభావదం కల్గుతుదంద్. అటిటి భావదం 
మనలో కలిగినప్డు ఆయన మనకు ప్రసాద్దంచినద్నిక్ 
మనమేమి సమరిపేదంచుకుదంటే ఋణదం తీరుతుదంద్? అన్న 
భావన కల్గకమానదు. కన్క పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ 
కృతజ్ఞతగా ‘కృతజ్ఞతా మహోతసువము’ జరుప్క్వలసిన 
ఆవశ్యకత ఎదంతైనా వున్నద్. అద్ మన కనీస కరతువ్యము. 
లేకపోతే ఆయనన్ ఆశ్రయిదంచిన మనమదందరమూ 
కృతఘ్్నలమే అవుతాము. కన్క మనకు సదు్బద్ధినీ, 
వివేకానీ్న ప్రసాద్దంచి సనా్మరాగాన నడిపిదంచ్ సదుగారువైన 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ కృతజ్ఞతా పూరవాకదంగా ‘కృతజ్ఞతా 
మహోతసువము’ జరుప్కుదంద్ము.
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ఆధునిక యుగదంలో మహాతు్మలదందరూ కలిసి 
సమరథి సదుగారువైన శ్రీ సాయినాథుని ఆధవార్యదంలో 

చ్సినటవదంటి వివాహమే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి, పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారలు కళా్యణదం. ఉద్దండులైన మహాతు్మలదందరూ 
కలిసి జరిపిదంచిన ఈ కళా్యణదం లోక కళా్యణమే!

పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ మాసటిరుగారు తమ సదుగారువైన 
శ్రీ సాయినాథుడు సచిదంచిన అరాధిదంగిని పదంద్న 

శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

మాతృ చరణ సన్నుధి

ధర్మవిగ్రహుడు. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు తమ సేవతోన్, 
సాధనతోన్ సమరథి సదుగారు శ్రీ సాయినాథుని మపిపేదంచి, 
ఆయన సచిదంచిన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని ఆత్మజా్ఞనియైన 
భరతుగా పదంద్న ధర్మసవారూపము. వారి గృహసథిజీవనదం 
శ్రీ సాయినాథుని అవతారకారా్యనిక్ సారథ్యదం వహదంచి 
ఆ సదుగారు తతావాని్న, బోధలన్, లీలలన్ దశద్శలా 
వా్యపిదంపజేస్తున్నద్.
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పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి జీవితదం గురిదంచి, బోధల 

గురిదంచి, లీలల గురిదంచి, మనకు కొదంతవరకు తెల్స్. 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి జయదంత్ సదందరభాదంగా ఆమ జీవితాని్న 
గురిదంచి స్మరిదంచుకుదంద్ము.

అత్యదంత భక్తు ప్రపతుతుల్, వైరాగ్యము, ద్నధరా్మల్, 
కలిగిన ఉన్నత ఆధా్యత్్మక కుటదంబదంలో జని్మదంచిన పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు తీవ్మైన భక్తుతో జిలేలుళళుమూడి అమ్మ సేవకు 
యుకతువయస్సులోనే అదంక్తమయ్్యరు. తన్, మన, 
ప్ణాలన్ లక్కచ్యక, నిద్రాహారాల్ మాని, సదంపూర్ణ 
శరణాగత్తోనూ, అత్యదంత భక్తుశ్రదధిలతోనూ, ఎన్్న 
సదంవతసురాలపాట నిరదంతరసేవలో నిమగ్నమై పోయ్రు. 
తదండ్రి మరణదంచినప్పేడు తపపే అని్న సదంవతసురాలలోనూ 
ఒకసారి కూడా ఇదంటిక్ రాలేదు. ఆహారదం సరిగా 
లేకపోవడదం వలన, తీవ్మైన శార్రక శ్రమ చ్యడదం వలన, 
భరిదంపరాని అనారోగ్యదంతో చిక్్క శల్యమైన ఆమన్ ఇదంటిక్ 
పదంపిదంచారు ఆశ్రమదం వారు. 

ఆ క్రమదంలో సమరథి సదుగారువైన శ్రీ సాయినాథుని బోధల 
ప్రభావదంవలన ఆ సదుగారుమూరితుక్ శరణాగత్ చదంద్ ఆయన 

సేవలో మునిగిపోయ్రు. తమ సాధనన్ తీవ్తరదం చ్శారు. 
పారాయణ, జపము, ధా్యనము, హారతుల్, సతసుదంగము 
చ్సతు గడిప్వారు. ఆమకు సమరథి సదుగారు సాయినాథుడు 
దర్శనమిచిచే, ఆమ సదంపూర్ణ బాధ్యతన్ స్వాకరిదంచి, అనీ్న  
తామే నడిపిసాతుమని, చూసతు వుదండమని అభయమిచిచే 
ఆత్మజా్ఞని, తన ప్రియశిష్్యడు అయిన పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ 
మాసటిరుగారిని భరతుగా అన్గ్రహదంచారు. వివాహానదంతరదం 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని, బాబాన్ నిరదంతరదం స్మరిదంచడదం, 
సేవిదంచడదం, అన్సరిదంచడమే తమ జీవిత కార్యక్రమదంగా 
నిర్ణయిదంచుకొని దీక్షతో తమ చివరి క్షణదం వరకు నిరవారితుసతునే 
వునా్నరామ.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు సశర్రుల్గా వున్నదంతకాలదం 
సమరథి సదుగారువైన ఆయనకు పత్వ్తగా సరవాసమరపేణ 
చ్స్కుని ఆయన అరాధిదంగిగా ఆయన అవసరాలన్ ఎదంతో 
శ్రదధిగా నిరవారితుదంచ్వారు. ఆయన సచిదంచిన తీవ్మైన 
సాధనలన్ పటటిదలతో పూరితు చ్సి ఆయనన్ మపిపేదంచారు. 
అప్పేడు తమ కర్మన్ ఈ జన్మలోనే అన్భవిదంచి మరుజన్మ 
లేకుదండా చ్స్క్దలచానని పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని క్రారు. 
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ఆయన అన్జ్ఞతో ఆ నిర్ణయ్నిక్ కటటిబడిపోయ్రామ! 
తత్ఫలితదంగా తీవ్మైన అనారోగ్యదం ఆమ శర్రాని్న 
ఆవరిదంచిదంద్. సశర్రదంగా వున్నదంతకాలదం భయదంకరమైన 
కీళళువా్యధి ఆమన్ పీడిసతునే వున్నద్. చివరకు నడవలేని 
సిథిత్లో ఆమ దశాబా్లపాట మదంచానికే పరిమతమవవావలసి 
వచిచేదంద్. భరిదంచలేని శార్రక బాధల్ పీడిస్తున్నపపేటికీ 
ఒక్కసారి కూడా వాటిని తొలగిదంచమని పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిని గాని, బాబాన్ గానీ ఆమ ప్రిథిదంచలేదు. 
అటవదంటి పరిసిథితులలోనే, మేము చిన్నపిలలుల్గా వున్నప్పేడే 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు సమాధి చదంద్రు. అయినా ఆమ 
చలిదంచలేదు. వారిని ఏమీ అడగనవసరదం లేదని, వారు 
తమకు ఏద్ శ్రేయస్కరమో అదే జరగనిసాతురనీ ఆమకు 
సపేషటిదంగా తెల్స్. అదే అచదంచల విశావాసము, నిష్ఠ, సబూర్!

అదంతటి అనారోగ్యదం ఆమన్ బాధిస్తున్నపపేటికీ పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిక్ అని్న సేవలూ తామే సవాయదంగా చ్సేవారు. 
ఆయనకు కాఫీ కలపడదం, భోజనదం వడి్డదంచడదం, ఆయన 
వసా్రాలన్, వస్తువులన్ సదంరక్దంచడదం - అనీ్న సవాయదంగా 

చ్సేవారు. సాయిసేవలో ఆయనకు ఎటవదంటి అసౌకర్యము 
కల్గకుదండా గృహనిరవాహణ, అత్థి అభా్యగతుల ఆదరణ, 
ఇదంటిక్ వచ్చే భకుతుల అవసరాల్ సవాయదంగా చూస్కునేవారు. 
అదంతేకాదు, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి అవతారకార్యదంలో ఆమే 
ఆయన ఏకైక భాగసావామి. ఆయన చ్సే రచనలనీ్న శుదధి 
ప్రత్ (Fair copy) వ్రాయడదం, ప్రూఫుల్ ద్ద్డదం, ఎడిటిదంగ్ 
సవాయదంగా చ్యడదం చ్సేవారు. అదందుకే ఇద్రి రచనలలోనూ 
ఒకే శైలి కనిపిస్తుదంద్.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు మా తలిలుగా మా ప్రత్ విషయ్నీ్న 
శ్రదధిగా పటిటిదంచుకునేవారు. మా పటలు వారి ప్రేమ 
వరి్ణదంపనలవిగానిద్. అదంతేకాదు, మా వ్యక్తుతావాలన్ పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి మారగాదంలో నడిచ్లా మలచడదంలో ఆమకు 
ఆమే సాటి. ప్రత్ విషయదంలోనూ ఏద్ మదంచో, ఏద్ చడో, 
ఏద్ ఎలా ఆలోచిదంచుక్వాలో చపూతు మాలో వివేకాని్న, 
విచక్షణన్, అవగాహననూ పెదంచి పరిసిథితులన్ ధర్మబదధిదంగా 
మలచుకునేదందుకు ప్రోతసుహసాతురు. జీవితదంలో ప్రత్ 
అదంశానికీ పవిత్రతన్, కృతజ్ఞతన్, కర్మసిద్ధిదంతాని్న జోడిదంచి 
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చపిపే ద్నిపటలు ఒక ఉన్నతమైన భావాని్న, అవగాహనన్, 
ఆచరణయోగ్యమైన విధానానీ్న సచిసాతురు. మనదం ఏఏ 
విషయ్లన్ తేలికగా తీస్క్వాలో, ఏఏ విషయ్లలో 
దృఢదంగా వుదండాలో నేరుపేతూ ధర్మబదధిమైన దృకపేథాని్న నేరిపే 
మనలన్ మరిదంత ధీరుల్గా తయ్రు చ్సాతురు. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారితో మేము ఎటవదంటి ద్పరికదం లేకుదండా ఏ 
విషయమైనా సేవాచ్ఛగా చపపేవచుచే, ధైర్యదంగా చరిచేదంచవచుచే. 
ఏ ఒక్క విషయ్నీ్న ద్చవలసిన అవసరదం నాకప్పేడూ 
రాలేదు. ఎవరు మమ్మలి్న అరథిదం చ్స్క్కునా్న, అమ్మ 
మాత్రదం మమ్మలి్న తపపేకుదండా అరథిదం చ్స్కుదంటారని 
మాత్రదం మా ఇద్రికీ సపేషటిదంగా తెల్స్. అదందుకే ఆమే 
మా బలదం. మనదం చ్యదలచుకున్న మదంచి పన్లలో 
చ్యవలసిన విధానాని్న తెలిపే, వివేకాని్న పెదంచి, ఉతాసుహాని్న 
నిదంపి ప్రోతసుహదంచడదంలో ఆమక్ ఆమే సాటి!

జా్ఞనమూరితు అయిన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి సని్నధిక్ 
ఆరుతుల్, అరాథిరు్ల్, జిజా్ఞస్వుల్, ముముక్షువుల్ 
అయిన భకుతుల్ నిరదంతరదం వసతునే వుదండేవారు. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు ఆదర్శ గృహణయై వారదందరి బాగోగుల్ 
చూస్కుదంట్ అదందరినీ ఎదంతగాన్ ఆదరిదంచ్వారు. 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి ప్రేమన్, ఆదరణన్ 
ఒకసారి రుచి చూసినవారు ఎపపేటికీ 
మరచిపోలేరు. వారు అదందరికీ ఎదంతో 
ఆప్తురాలై వారి కషటిస్ఖాలన్ తమవిగా 
పదంచుకునేవారు. వారి కష్టిలన్ విని 
చలిదంచిపోయి, తాము కూడా వారి 
తరఫున బాబాన్ ప్రిథిదంచ్వారు. 
ఆహారదంలో ఇషటిమైన పద్రాథిలన్ 
వద్లి మర్ వారి క్సదం పారాయణ 
చ్సేవారు. కన్క ఆహారదంలో ఆమకు 
ఇషటిమైనవేవీ మిగలలేదు! అదంతేకాదు. 
ప్రత్వారినీ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
సని్నధిలో సాధ్యమైనదంత సమయదం 
గడపమని ప్రోతసుహదంచి వారి 
ఆధా్యత్్మక ఉన్నత్కై తపిదంచ్వారు. ఆమ 
ప్రేమవలన, ఆదరణవలననే పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి వివాహానదంతరదం ఎదంతో మదంద్ ఆయన 
సని్నధిని అన్భవిదంచగలిగారు. అవకాశమున్నప్పేడలాలు 
ఏమీ సదంక్చిదంచకుదండా ఎవరైనా మన ఇదంటిక్ రావచుచే, 

ఎనా్నళ్ళునా ఉదండవచుచే. పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి సని్నధిని 
అన్భవిదంచవచుచే. అదదంతా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి ఆదరణవలనే 
సాధ్యపడిదంద్.

పూజ్యశ్రీ మాషటిరుగారిని ఎదందరో తమ గురువుగా 
భావిదంచ్వారు. వారిపటలు అత్యదంత భక్తుశ్రదధిలతో మలిగేవారు. 
వారిక్ పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు గురుపత్్న కద్! నిజానిక్ 
మరొకరైతే ఆ సాథినదంలో అహదంకరిదంచివుదండేవార్! అధికారదం 
చలాయిదంచ్వార్! కానీ ఆమలో అటవదంటి గుణాల్ 
మచుచేకైనా కనిపిదంచవు. ఆమ ఎవరినీ శాసిదంచ్వారు కాదు. 
ఏ విషయదంలోనూ ఎవరినీ నిర్బదంధిదంచ్వారు కాదు. ఆమ 
తమన్ తాము ఎన్నడూ గురుపత్్నగా భావిదంచలేదు. పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి సేవకురాలిగానే ప్రవరితుదంచ్వారు. మనసాటి 
గురుబదంధువులాగా, సేవకురాలిలాగా వుదండేవారు. పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి సని్నధిని అదందరూ సాధ్యమైనదంత ఎకు్కవగా 
ఉపయోగిదంచుక్వాలని, ఆయనన్ సేవిదంచుక్వాలనీ 
తపిదంచారు. ఆమ నడవగలిగినదంతకాలమూ తానే సవాయదంగా 
అదందరికీ వదంట చ్సతు, వారి అవసరాల్ తీరుసతు వారిని పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి సని్నధిలోనే ఎకు్కవగా గడపమనీ, ఏ పన్లూ 
చ్యవద్నీ చపిపే సవాయదంగా అనీ్న చ్స్కునేవారు. అదంత 

ఆపా్యయదంగాన్, ఆదరణతోనూ ప్రవరితుదంచడదం వలలు అదందరూ 
ఆమతో తమ కష్టిలన్, సమస్యలన్ పదంచుకునేవారు. 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారితో చప్పేక్లేని సమస్యలన్ కూడా 

										పూజ్యశ్రీ	అమ్మగారి	ప్రేమను,	ఆదరణను	ఒకసారి	
రుచి	చూసినవారు	ఎప్పటికీ	మరచిపోలేరు.	వారు	
అందరికీ	 ఎంతో	 ఆప్్తరాలై	 వారి	 కష్టసుఖాలను	
తమవిగా	పంచుకునేవారు.	వారి	కష్్టలను	విని	
చలంచిపోయి,	 తాము	 కూడా	 వారి	 తరఫున	
బాబాను	 ప్రారి్థంచేవారు.	 ఆహారంలో	 ఇష్టమైన	
పదారా్థలను	వదిల	మరీ	వారి	క్సం	పారాయణ	
చేసేవారు.	కనుక	ఆహారంలో	ఆమెకు	ఇష్టమైనవేవీ	

మిగలలేదు!
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పూజ్యశ్రీ అమ్మగారితో చప్పేక్గలిగేవారు.

అటవదంటి సదందరాభాలలోనే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి 
ప్రతే్యకత బయటపడేద్. ఆమలోని మానవతవాదం దైవతవాదంతో 
మేళవిదంచబడి వుదండేద్. ఒకవైప్ తలిలులా మన కషటిస్ఖాలన్ 
మన మనసతుతావాని్న, మన అవసరాలన్, పరిసిథితులన్ 
మన ఆప్తులకదంటే ఎకు్కవగా అరథిదం చ్స్కుదంటారు, 
సపేదంద్సాతురు. ఓద్రిచే వివేకాని్న బోధిదంచి ఉదధిరిసాతురు. అలా 
వివేకదంతో ధర్మదంగా ప్రవరితుదంచినప్పేడు ఎదంతటి ఆత్మశాదంత్ 
కల్గుతుదందో తాము ఆచరణలో చూపిసాతురు. అదందులోనే 
అదంతర్లునదంగా బాబాపై విశావాసానీ్న, శరణాగత్నీ, భక్తు 
శ్రదధిలనూ మేళవిదంచి బోధిదంచి వాటిని మనస్లలో 
నిదంప్కునేలా ప్రోతసుహసాతురు.

ఇదంతమదంద్ భకుతుల రకరకాల మనసతుతావాలతో 
వ్యవహరిసతు, ఎన్్న పరిసిథితులన్ ఎదురొ్కదంట్ 
వున్నపపేటికీ అదంతరదంగదంలో నిశచేల్లై బాబాపై భారదం 
వేసి ఆయన చ్స్తున్న లీలావిలాసాని్న ఆనదందదంగా 
అన్భవిసతు వుదంటారామ! ఆమ ఎదంతగా అదందరి గురిదంచీ 
తాపత్రయపడతారో అదంతగానూ వేటికీ అదంటని ఒకానొక 
ద్వ్యప్రేమ ఆమ న్దంచి వరిషిసతు వుదండేద్. ఎదుటివారిక్ 

ఎదంతో సహాయపడుతూ కూడా వారి న్దంచీ ఏమీ 
ఆశిదంచని నిష్్కరణమైన, నిసావారథిమైన ప్రేమ ఆమ వదంటి 
నిజమైన మహాతు్మల వద్ మాత్రమే లభిస్తుదంద్. ద్నిక్ 
మన గుణగణాలతోన్, వ్యక్తుతావాలతోన్, సిథిత్గతులతోనూ 
సదంబదంధముదండదు. అటిటి ద్వ్యప్రేమకు సాటి మర్దీ లేదు!

ఇలా ఆమ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ అరాధిదంగిగాన్, 

మాకు మాతృమూరితు గాన్, గురుపత్్నగాన్, గురుసవారూపిణ 
అయిన ద్వ్యజననిగాన్ అనేక పాత్రల్ పోషదంచారు. 
వీటని్నదంటినీ ఆ సమరథిసదుగారువు తనకు ప్రసాద్దంచిన 
బాధ్యతగానూ, ఆయన సేవగానూ భావిదంచి అకుదంఠిత దీక్షతో 
చివరివరకూ నిరవారితుదంచారు.

సదుగారువు తమన్ నిరదంతరదం సేవిదంచిన సచిచేష్్యని 
తమదంతటివారిగా చ్సాతురని ఎన్్న మతాలలోని ఎదందరో 
మహనీయుల జీవితచరిత్రల్ నిరూపిస్తునా్నయి. 
సమరథిసదుగారువైన సాయినాథుడు తమ శిష్్యలైన పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిని తమ ప్రత్రూపదంగా నిలిపితే పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు తమ ప్రత్రూపదంగా తమ శిష్్యరాలైన 
అమ్మగారిని నిలిపారు. బాబా, మాసటిరుగారి వద్ జరిగిన 
లీలలనీ్న నేడు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి సని్నధిలో జరుగుతునా్నయి.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి ఆశీస్సులతో ఎన్్న కష్టిల్ 
తొలిగాయి, ఎన్్న క్ర్కల్ తీరాయి. ఎన్్న వా్యధుల్ 
నివారిదంచబడా్డయి. ఎదంతోమదంద్ ప్ణాల్ నిలబడా్డయి. 
ఎదంతోమదంద్క్ ఆమ అభయదం వలన లౌక్క, ఆధా్యత్్మక 
సమస్యల్ పరిష్కరిదంపబడా్డయి. ఎదంతమదంద్ ఆమ సాదంగత్యదం 
వలన, ఆమ సని్నధి ప్రభావదం చ్త ఉదధిరిదంపబడా్డరో! రోజుల్ 

గడుస్తున్నకొదీ్ ఆమ లీలల్, ఆమ 
ప్రసాద్దంచిన అన్భవాల్ వెల్గులోక్ 
వసతునే వునా్నయి.

నేడు ఆమ వద్ జరుగుతున్న లీలల్ 
ఆమ సరవాసమరథితకు నిదర్శనాలైతే ఆమ 
జీవితము, బోధలూ నిరదంతరదం మనకు 
మారగాదర్శకాలై మనలన్ అడుగడుగునా 
సాయి మారగాదంలో నడిపిసాతుయి. 
ఆమ పవిత్ర సని్నధిలో సహజాత్ 
సహజదంగా జరిగిపోయే లీలల్, 
ఆమ వాచా, ఆచరణరూపదంలోనూ 
అదంద్దంచ్ నిరదంతర బోధ మనదం 
ప్రతే్యక్దంచి గురితుసేతు తపపే గురితుదంచలేనదంత 

నిరాడదంబరదంగాన్, అలవోకగానూ జరిగిపోతుదంటాయి. వాటి 
ప్రభావదంలో అపరిమితమైన ఆహాలుదదంగాన్, ఆనదందదంతోన్, 
తృపితుశాదంతులతోనూ గడిచిపోయే మన దైనదంద్న జీవితాల్ 
గడచిపోతున్న కాలాని్న సైతదం మరచిపోయేలా చ్సి 
తన్మయులి్న చ్సాతుయి. ఆ తన్మయతవాదంలోదంచి కాసతు మేల్్కని 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని గమనిదంపజూసినప్డు ఆమ ప్రతీ 

	 	 	 ఆమె	 తమను	 తాము	 ఎన్నడూ	 గురుపత్్న	
గా	 భావించలేదు.	 పూజ్యశ్రీ	 మాస్టరుగారి	
సేవకురాలగానే	 ప్రవరి్తంచేవారు.	 మనసాటి	
గురుబంధువులాగా,	సేవకురాలలాగా	వుండేవారు.	
పూజ్యశ్రీ	 మాస్టరుగారి	 సని్నధిని	 అందరూ	
సాధ్యమైనంత	ఎకు్కవగా	ఉపయోగంచుక్వాలని,	

ఆయనను	సేవించుక్వాలనీ	తపంచారు.
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చర్య, మాట ఎదంత ఔన్నత్యదంతో కూడుకున్నవో అరథిమనడదం 
మొదలౌతుదంద్. ఆమతో గడిపిన ప్రత్ క్షణమూ మనకు 
అవసరమైన బోధన్ అదంద్దంచి ముదందుకు నడిపిస్తుదంద్.

ఇతరులతో ఇతర విషయ్ల్ 
మాటాలుడవలసివచిచేనప్పేడు తపపే ఆమ పెదవుల్ నిరదంతరదం 
స్మరణతో కదుల్తూనే వుదండేవి. నిద్రలో కూడా! అలా 
స్మరణ చ్సతు చ్సతు ఆమ చ్తులత్తు బాబాకు, పూజ్యశ్రీ 
మాషటిరుగారిక్ నమస్కరిసతు వుదండేవారు. “అమా్మ! 
స్మరణ చ్స్కుదంటనా్నరా?” అని అడిగితే, “అవునమా్మ! 
స్మరణ చ్స్కుదంటనా్నన్. స్మరణే సని్నధి! ఆయన 
పవిత్ర సని్నధిలో వునా్నమని గురితుదంచుక్వడమే స్మరణ!” 
అనేవారు. ఆమ సని్నధిలో నిత్యదం పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ 
ఉదయదం, సాయదంత్రదం కాఫీ నివేదన, మూడు పూటలా 
బాబాకు, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ నైవేద్యము, రాత్రిక్ 
మదంగళహారత్ జరుగుతాయి. అలాగే బాబాకు నాల్గు 
హారతులూ జరుగుతాయి. తరచుగా సతసుదంగాల్, భజన 
జరుగుతుదంటాయి. వీటని్నదంటిలో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
తపపేక పాల్గానేవారు. వీటిని అన్సరిదంచి తమ ద్నచర్యన్, 
తాము చ్స్కునే పారాయణ, నామజపాని్న, గృహనిరవాహణ 
బాధ్యతలన్, ముద్రణకు సదంబదంధిదంచిన పన్లన్, సేవలన్ 
మలచుకునేవారు. ఒక్క క్షణదం కూడా విశ్రమిదంచ్వారు కాదు. 
“నిరదంతరదం ఆయన సేవ చ్స్క్వడదం, స్మరణ చ్యడదం, 
వారి సని్నధిని అన్భవిదంచడదం - ఇదంతకదంటే జీవితదంలో 
ఏమి కావాలమా్మ? మనకదంతటి అవకాశమిచాచేరాయన?!” 
అనేవారు. 

“అమా్మ! మీ దయవలన ఫలానావారిక్ 
ప్ణాపాయదం తపిపే ఆరోగ్యదంగా వునా్నరట. మీకు 
కృతజ్ఞతల్ తెల్పమనా్నరు” అని చబితే, బాబాకు, 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ నమస్కరిసతు, “నాన్నగారు, బాబా 
తలచుకుదంటే చ్యలేనిదేమున్నద్? అదంతా మన ప్రథినలోనే 
వుదందమా్మ. నిరదంతరదం ఆయనన్ ప్రిథిదంచుక్వడమే” 
అనేవారు. ఫలానావారిక్ మీ దయవలలు అతన్ క్రిన 
ఉదో్యగదం వచిచేదందట. మీకు నమసా్కరాల్ చపపేమనా్నరు 
అదంటే “అదంతా బాబా దయమా్మ. వాళలున్ మొదటినెల 
జీతదం మదంచి కార్యక్రమాలకు వినియోగిదంచమనా్నన్ 
కద్! చపాపేవా?” అనేవారు. “మనదం సాధ్యమైనదంత 
వరకు సవాయదంగా కషటిదంచి ఇతరులకు మదంచి చ్యడదం 
నేరుచేక్వాలి. అదంతేకాని మదంచి పన్ల్ చ్సేవారిక్ మన 

తరఫున డబు్బలిచిచే పని అయిపోయిదందన్క్కూడదు. అలా 
చ్యవచుచేగాని, ద్నితోపాట మనదం కూడా మదంచికారా్యల్ 
చ్యడదం నేరుచేక్వాలి కద్!” అని అనేవారు. ఫలానావారిక్ 
ఈ లీల జరిగిదంద్టమా్మ! అదంటే “ఆయన చ్సే లీలలకేమి 
తకు్కవ! వేర్ లీలలవసరదం లేదు - మన జీవితాలే పెద్ 
లీల!” అనేవారు. ‘ఆయన సరవాసమరుథిడు. ఎప్పేడూ ఆయన 
కృపక్సదం దోసిలిపటిటి వినమ్రతతో వేచివుదండాలి!’ అని 
బోధిదంచ్వారు.

“అమా్మ! మీరు శార్రికదంగా చాలా బాధపడుతునా్నరమా్మ! 
అయినా అలా హాయిగా ఎలా వుదండగల్గుతునా్నరు?” 
అని అడిగితే, “అదేమిటమా్మ! నా ప్రథిన మని్నదంచి ఎదంతటి 
కర్మన్ ఈ వా్యధిరూపదంలో ఆయన తొలగిదంచివేస్తునా్నరో! 
ఆయన ఎదంత కరుణామయుడు? అయినా నాకేమైదంద్? 
లేచి ఏ పనీ చ్యనవసరదం లేకుదండా నన్్న మదంచదం మీదే 
వుదండేలా చ్శారు. నన్్న చక్కగా చూస్కునే మీ అదందరినీ 
ఏరాపేట చ్శారు. అనీ్న ఆయనే నడిపిస్తున్నప్పేడు ఇక 
నాకు బాధ ఎదందుకు? నేన్ నిరదంతరదం హాయిగా ఆయన 
స్మరణ, సేవ చ్స్కుదంట్ వుదండవచుచే. అదందుకు ఆయనే 
అని్న ఏరాపేట్లు చ్శారు. ఇదంతటి అవకాశమిచిచేనదందుకు ఆ 
సమరథి సదుగారువుకు కృతజ్ఞతల్!” అదంట్ గదగాద కదంఠదంతో, 
అశ్రుపూరిత నయనాలతో ఆయనకు అదంజలి ఘటిదంచ్వారు. 
అదంతటి కషటిమైన పరిసిథితులలోనూ ఎలా ఆలోచిదంచుక్వాలో 
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మనకు బోధిస్తునా్నరన్నమాట! పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి వలనే 
ఆమ రచనల్, బోధల్, ఆచరణ మనకు అన్క్షణము బోధ 
చ్సతునే వుదంటాయి.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు జా్ఞనసరు్యనిలా ప్రకాశిదంచి 
తమ ప్రభావదంతో సాయితతతు్వ ప్రచారయజా్ఞని్న నేటికీ ఎలా 
దశద్శలా వా్యపిదంపజేస్తునా్నరో మనదం చూసతునే వునా్నదం. 
ఆయనన్ దరి్శదంచగానే ఆయన ముఖదంలోని తేజస్సు, 
ప్రవరతునలోని ద్వ్యతవాము, ఆయన సని్నధి ప్రభావము, 
ఆయన మాటలలో ప్రవహదంచ్ జా్ఞనమూ ఎదుటివారిని ఇటేటి 
పాద్క్దంతులి్న చ్స్కునేవి. ఆయనన్ చూసిన ప్రత్వారికీ 
ఆయన సామాన్్యల్ కారని అరథిమైపోయేద్.

కానీ పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ఆ జా్ఞనసరు్యని 
ప్రత్బిదంబిదంచ్ చలలుని చదంద్రునిలా ప్రశాదంతదంగా, ఆహాలుదదంగా, 
గదంభీరదంగా, నిదండుగా వుదంటారు. ప్రశాదంతదంగాన్, 
సిథిరదంగానూ కనిపిదంచ్ ఆమ ముఖదంలో ఎటవదంటి తేజస్సు, 
జా్ఞనము ప్రకటమవవావు. ఆమలోని నిరాడదంబరత, వినమ్రత, 
బిడియము, మితభాషతవాము ఆమలోని ఆధా్యత్్మక 

ఔన్నతా్యని్న అదంతుబటటినివవావు. ద్నిని తెల్స్క్డానిక్ 
అవసరమైన జిజా్ఞసన్ కూడా కలిగిదంచనదంత సాధారణతవాదం, 
సదుగాణ సదంపన్నతవాదం ఆమ సవాదంతదం.

పైగా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు తమదంతట తాముగా తమ 
జీవితదం గురిదంచి, తాము చ్సిన సేవ గురిదంచి, సాధన 

గురిదంచి, తమ అన్భవాల గురిదంచి, తమకు పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారితో వున్న అన్బదంధదం గురిదంచి, తమ ఆధా్యత్్మక 
సిథిత్ గురిదంచి ఎప్పేడూ మాటాలుడరు. కన్క ఎదంతోకాలదంగా 
ఆమతో పరిచయమున్న వారు కూడా ఆమన్ ఏ మాత్రదం 
తెల్స్క్లేరు. అటవదంటివారిక్ పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని 
వేలాద్మదంద్ దైవదంగాన్, గురురూపదంగానూ పూజిదంచడదం, 
ఆమకు సమాధి మదంద్రదం నిరి్మదంచడదం ఒక్దంత ఆశచేరా్యని్న 
కలిగిదంచవచుచే.

కానీ ఆమ న్దంచి ఆ విషయ్లన్ అడిగి 
తెల్స్కున్నప్పేడు మనకదంతో ఆశచేర్యదం కల్గుతుదంద్. 
ఆమ చ్యని సేవ లేదు - తాపీ పని న్దంచి పాకీ పని ద్కా 
జిలేలుళలుమూడిలో అని్న సేవలూ చ్శారు. ఆమకు రాని పని లేదు. 
ఆమ చ్యని సాధన లేదు - ‘ధా్యనయోగ సరవాసవాదం’ గ్రదంథదంలో 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు చపిపేన సాధనలనీ్న పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి 
చ్త ఆయన చ్యిదంచిన అనేక రకాల సాధనలలో కొని్న 
మాత్రమే! ఆమ ఎదంతమదంద్ మహాతు్మలన్ దరి్శదంచారో ఎని్న 
దీక్షల్ చ్శారో! ఆమకు ఎని్న ఆధా్యత్్మక అన్భవాల్నా్నయో!

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారితో కొద్్ 
సాదంగత్యదం కలిగినదంతమాత్రాననే 
మనమదంత విర్రవీగుతామో! అదంతటి 
మహాన్భావుడే శ్రీ సాయినాథుని 
శిష్్యనిగా వుదండదలచినప్పేడు 
ఆయన సాదంగత్యదం వలన విల్వ, 
గురితుదంప్, పదంద్న మనదం 
గురువులమవవాదలచడదం ఎదంతటి 
అవివేకదం? ఎదంతటి సిగుగాచ్ట? 
అటవదంటప్పేడు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి 
ముదందు మనమదంత? పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారితో ఆమకున్న సాదంగత్యదం 
ముదందు మన సాదంగత్యమదంత? 
సాక్షాతూతు సాయినాథుడే సచిదంచిన 
ఆమ ఔన్నత్యదం ముదందు మనమదంత? 
మనమే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి వద్ 

ఇదంత పదంద్వుదంటే ఆమ ఇదంకదంత పదంద్వుదండాలి? ఆమ 
సిథిత్ ముదందు మన సిథిత్ ఎదంతటిద్?

మనలాదంటి సామాన్్యలకు భగవదంతుడు లేద్ 
సదుగారువు మానవరూపదంలో వచిచేనప్పేడు వారిని గురితుదంచడదం 
చాలా కషటిదం. వివేకదంతో గురితుదంచినా ఆ భావాని్న ఎప్పేడూ 

							ఎంతో	గొప్ప	మహాత్్మలైన	శ్రీ	సుధంద్రబాబుగారు	
పూజ్యశ్రీ	 అమ్మగారిని,	 'ఆమె	 సామాను్యరాలు	
కాదు,	 ఎంతో	 గొప్ప	 మహనీయురాలు!'అని	
కీరి్తంచారు.	 నాగ్	పూర్	కు	 చందిన	 సంత్	 శ్రీ	
గులాబ్	 బాబా	 కూడా	 పూజ్యశ్రీ	 అమ్మగారిని	
సాక్షాత్్త	 అలవేలు	 మంగాదేవిగా	 పూజంచి	
సాష్్టంగప్రణామాలు	అరి్పంచారు.	పరాడ్	సింగాకు	
చందిన	 శ్రీ	 అనసూయామాత	 ఆమెను	 పూలతో	

అభిషేకంచారు.
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గురితుదంచుకుని వారితో వ్యవహరిదంచడదం మరిదంత కషటిదం. ఒక 
పక్క తమ ద్వ్యతావాని్న అదంతరాదంతరాలలో అన్భవిసతునే 
శర్రపరిమితులై మనతో వ్యవహరిదంచ్టప్పేడు తమ తమ 
పాత్రలన్ పోషదంచడదంలో శార్రిక ధరా్మలైన ఆకలిదప్పేలన్, 
కషటిస్ఖాలన్, ఆరోగ్య అనారోగా్యలన్ అన్భవిస్తుదంటారు. 
అని్నదంటికీ అతీతులై వుదంట్నే మరలా వాటిలో తన్మయులై 
వుదంట్ అని్నదంటినీ అన్భవిస్తుదంటారు. వారిక్ ఎదురయే్య 
రకరకాల పరిసిథితులలో లౌక్కదంగా వ్యవహరిసతునే వాటిపటలు 
నిరిలుప్తులై ఆదంతర్యదంలో పదంగుక్దంగుల్ లేక వాటిని 
ధైర్యదంగాన్, ఉతాసుహదంగానూ ధర్మదంగానూ ఎదురొ్కదంటారు. 
అదంతులేని తృపితు శాదంతులన్ అన్భవిస్తుదంటారు. ఈ 
విషయ్ని్న నిజమైన మహాతు్మల జీవితాల్ నిరూపిసాతుయి.

ఈ విషయ్ని్న ఆలోచిదంచుకుని మన అవివేకాని్న 
ప్రశి్నదంచుకుని ఆమన్ గమనిదంచయత్్నదంచినప్డు 
ఆమ యొక్క అసలైన తతతు్వదం మనకు తెలియడదం 
మొదల్పెడుతుదంద్. జాగ్రతతుగా పరిశీలిసేతు ఆమ జీవితము, 
బోధల్, ఆమ పవిత్ర సని్నధిలో జరిగే లీలల్, ఆమ ప్రసాద్దంచ్ 
ఆధా్యత్్మక అన్భవాల్ - అనీ్న పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
అరాధిదంగిగాన్, మాకు తలిలుగాన్, గురుపత్్నగాన్, 
గురుసవారూపిణగాన్ ఆమ నిరవారితుదంచ్ అనేక పాత్రలలో 
లౌక్క వ్యవహారాల మాటన ద్గి వునా్నయని క్రమదంగా 
అరథిమౌతుదంద్. ఆమ సని్నధిలో వున్న కొదీ్ నెమ్మద్గా 
ఆమ ప్రభావదం మనకు అన్భవమవడదం మొదలౌతుదంద్. 
క్రమదంగా అద్ అత్యదంత బలోప్తమై మన జీవితాలనే మారిచే 
వేస్తుదంద్. చివరకు ఆమయే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి మరో 
రూపమని తెల్స్తుదంద్.

అదందుకే శ్రీ సాయినాథుడు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
ప్రత్రూపదంగా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని మన మధ్య నిలిపారు. 
ఆమన్ ఆయన అరాధిదంగిగా సచిదంచినప్డే శ్రీ 
సాయినాథుడు, శ్రీ పాకలపాటి గురువుగారు ఆమ సిథిత్ని 
ఆధా్యత్్మక ఔన్నతా్యని్న మనకు చపపేకనే చపాపేరన్నమాట! 
ఎదంతో గొపపే మహాతు్మలైన శ్రీ స్ధీదంద్రబాబుగారు పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారిని, “ఆమ సామాన్్యరాల్ కాదు, ఎదంతో గొపపే 
మహనీయురాల్!” అని కీరితుదంచారు. నాగ్ పూర్ కు చదంద్న 
సదంత్ శ్రీ గులాబ్ బాబా కూడా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని సాక్షాతూతు 
అలివేల్ మదంగాదేవిగా పూజిదంచి సాష్టిదంగప్రణామాల్ 
అరిపేదంచారు. పరాడ్ సిదంగాకు చదంద్న శ్రీ అనసయ్మాత 
ఆమన్ పూలతో అభిషేక్దంచారు. అవధూత శ్రీ మాయీ 

అమ్మ సవాయదంగా తమ వాహనదం ద్గి నడచివచిచే పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారిక్ తమ దర్శనదం ప్రసాద్దంచారు. కానీ ఆమ 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిక్ దర్శనమన్గ్రహదంచారో, తామే ఆమన్ 
దరి్శదంచారో ఎవరికరుక.

ఆమ సిథిత్ అదంతటిద్ కన్కనే ఆమ తమ మహమలన్ 
ప్రదరి్శదంచకపోయినా, ఏ ఉపనా్యసాలూ ఎకు్కవగా చపపేకునా్న, 
ఎదంతోమదంద్ ఆమ సని్నధిక్ ఆకరిషితులై ఆమ కరుణకై 
ఉవివాళ్ళురుతునా్నరు. ప్వువాలకు పరిమళదంలా సహజదంగా 
ఆమన్దంచి వెల్వడే ఆధా్యత్్మక ప్రభావదం ఎదందరిని సనా్మరగాదం 
వైప్ నడిపిదంచిదందో ఎవరిక్ తెల్స్? ఇపపేటి వరకు ఆమ 
సశర్రదంగా చ్సిన లీలలన్, బోధలన్ అన్భవిదంచగలిగే, 
వినగలిగే భాగ్యదం మనదందరికీ ప్రసాద్దంచారు. ఇకముదందు 
సమాధి సిథితులై, శాశవాతులై ఏ లీల చ్యన్నా్నరో! ఏ బోధ 
చపపేన్నా్నరో!

జై సాయి మాసటిర్ !
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

న్త్య సన్తన్! ధర్మస్వరూపా!! 

సాయిన్థ దేవా!!!

సృషటిలో అన్క్షణము ఎని్నరూపాల్ ప్టిటి నశిస్తునా్న అవనీ్న 
దేనివలన ప్డతాయో, దేనివలన పెరుగుతాయో, 

తరావాత క్షీణదంచి నశిసాతుయో అటిటి మూలకారణదం ఎప్పేడూ 
చకు్కచదరక అలానే వుదంటదంద్. ద్నినే సత్యదం అదంటారు. 
ఈ జగనా్నటకానికదంతటికీ కీలకము, శక్తు, బీజము అదే. 
అద్ సృషటి మొదటిలో మాత్రమే వున్నదని పరబడకూడదు. 
అద్ సృషటిలో ప్రత్క్షణము జరిగే మార్పే! అటిటి మారుపేల్ ఏ 
వస్తుజాలమదంతటా మరియు మనలోన్ కనిపిసాతుయో అటిటి 

వస్తుజాలమే ద్ని ఉనిక్క్ నిదర్శనము. దీనికొక పోలిక - 
మనలో ప్రకటనమయే్య జీవశకేతు మనము. మన దేహములో 
జరిగే ప్రత్సపేదందన, మన మనస్సులో జరిగే భావసదంచలనము, 
అవి దేనిలో జరుగుతాయో అటిటి జీవకణాల్ - ఇవనీ్న కూడ 
జీవశక్తు యొక్క ఉనిక్క్ నిదర్శనాలయినటటి,

సరావానిక్ మూలము, ఆధారముయై ఏద్ శాశవాతముగా 
అదేర్త్న వున్నదో అటిటి మూలసత్యమే పరమాత్మ. అదే 
సత్యదం. ద్నివలన జరిగే మారుపేలే, క్రియలే అనదంతమయిన 
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వస్తుజాలము. ద్నివలలునే, ద్నిన్దండే పదంచభూతాల్ 
మరియు వాటి సమే్మళనములయిన వస్తుజాలము, 
ఈ విశవాము ఏరపేడిదంద్; కొనసాగుతుదంద్. ఇని్నదంటిక్ 
కారణమయిన మూలసతా్యని్న మరచి, ద్నివలన జరిగే 
వస్తుజాలము యొక్క ఉతపేత్తు, సిథిత్, లయ్లన్ మాత్రమే 
మనము సామాన్యముగా గురితుదంచ గల్గుతాము. అదే 
అజా్ఞనమదంటే! ఇని్నదంటికీ మూలము ఆధారముగా 
అన్క్షణము నిలిచి వుదండే పరమసతా్యని్న ఎప్పేడు 
దృఢదంగా హృదయదంతో గురితుసతు వుదండటమే జా్ఞనము. అలా 
మహాతు్మలచ్త గురితుదంచబడి, చపపేబడే సత్యదం సనాతనము. 
అదంటే అనాద్గా ఈ విశవామదంతటిక్ ఆధారదంగా నిల్స్తుదంద్. 
అద్ క్దంచితుతుకూడ మారుపే చదందకుదండా ఇప్పేడు జరిగే 
మారుపేలని్నదంటిక్ ఆధారదంగా నిలచియున్నద్. ఎపపేటిక్ 
నిలిచ్ వుదంటదంద్. అదందుకే అద్ నిత్య నూతనము గూడా. 
ఏద్ సత్యమో అద్ నిత్యము, సనాతనము, నిత్య నూతనము.

అయితే ఈ విషయదంలో పెద్ పెద్ చదువుకున్నవారు 
కూడా ఎప్పేడు భ్రమిసతునే వునా్నరు. ఈ సత్యదం సృషటి 
ఆరదంభదంలో మాత్రమే వుదండినదని, అప్పేడు మాత్రమే 
మహరుషిలగాన్ వారిద్వారా వెల్వడిన వేదదం గాన్, 
వెన్కటి అవతార ప్రుష్ల్గాన్ మాత్రమే వెలలుడయిదందని 
వీరు భ్రమిస్తునా్నరు. కన్కనే ఆ పరమాతు్మడు తమకాలదంలో 
అవతరిదంచినా, ఎకు్కవ మదంద్ ఆయనన్ గురితుదంచి 
అదంగీకరిదంచలేకపోయినారు. అదంగీకరిదంచలేకపోవడమదంటే 
వాచా, కర్మణా నిరాకరిదంచడదం మాత్రమే కాదు; 
హృదయపూరవాకదంగా అటిటి భావనతో వ్యవహరిదంచకపోవడమే. 
అదే సాయిచరిత్రలోనూ జరుగుతూ వచిచేదంద్. ఆ పరమాత్మ 
శ్రీసాయిగా ప్రకటమయినప్డు ద్సగణువదంటి భకుతుడు, 
విద్్యవదంతుడుగూడా వారిపాద్లన్దండి వెల్వడ్డ గదంగన్ 
శిరస్సున చల్లుకునా్నడేగాని తీరథిదంగా సేవిదంచలేక పోయ్డు. 
ఇదే కలిమహమ. రాముడిని, కృష్్ణడిని వారి సమకాలికులైన 
ఋష్ల్ గురితుదంచ గలిగార్గాని ఎకు్కవమదంద్ వారిని 
మానవమాత్రుల్గానే తలచారు. ఇటిటి అజా్ఞనదంతో ఈనాటిక్ 
గూడా సా్ననము, అన్ష్్ఠనము, పూజ, ఆచారములేని 
సాయి నిత్యసనాతుడయిన ఆ పరమాత్మ ఎలా అవుతారని 
సదందేహదంచ్వారు వునా్నరు. మన సనాతన ధరా్మనిక్ ప్రతీక, 
ప్రత్నిధి అయిన దతాతుత్రేయుడు సాయిగా అవతరిదంచారని 
అదంగీకరిదంచలేకునా్నరు. అదందుకే, “మనకు సనాతనదంగా 
వస్తున్న రాముడు, కృష్్ణడు వదంటి అవతార ప్రుష్ల్, 

దేవతల్, ఋష్ల్, వారు చపిపేన మరియు ఆచరిదంచి చూపిన 
శిష్టిచారము వుదండగా మనము ఈనాడు క్రొతగా వచిచేన 
సాయిని ఆశ్రయిదంచడము ఏమిటి?” అన్న శదంక ఎదందరిన్ 
లోలోపల వేధిస్తుదంద్.

ఇదందుకు కారణదం సాయి తమ వేషభాషలలో 
శిష్టిచారాన్్నదండి విభిన్్నల్గా కనిపిదంచడమే. ఇటిటి శదంక 
మిగిల్న్నదంతవరకు మన విశావాసము సదంపూర్ణము కానటేలు. 
అద్ సాయియదందు విశావాసము లేకుదండ వుదండటమే కాదు 
అసలైన సనాతన ధర్మ మటిటిదో తెలియక పోవడమే. అద్ 
నిత్యనూతనముగూడా అని గురితుదంచకపోవడమే. అద్ 
నిత్యనూతనము గాకపోతే - ఎప్పేడో (జరిగిన) వెన్కటి 
కాలదంలో వున్నదయితే - అద్ శాశవాతము ఎలా అవుతుదంద్. 
శాశవాతముగానిద్ సత్యమలా అవుతుదంద్? శాశవాతముగానిద్ 
మృతము, అసత్యము అవుతుదంద్. అదంటే ఇలా శదంక్దంచ్ 
వారు అసతా్యనే్న సత్యదంగా భ్రమిదంచారన్నమాట. అద్ 
సత్యసవారూపమయిన పరమాత్మయదందు, ఆయన రూపమైన 
శాశవాతధర్మమదందు అవగాహన, విశావాసము లోపిదంచడమే.

ఒక్క విషయము ఆలోచిసేతు బాగా అరథిమవుతుదంద్. 
కృష్్ణడుగా అవతరిదంచిన పరమాత్మ ఈ విశవామదంతా తన 
రూపమేనని అరుజిన్డు మొదలయిన వారిక్ దర్శనమిచిచే 
నాడు. అదందుకే ‘విశవాదం’ అన్న నామదంతోనే విష్్ణ సహస్ర 
నామము మొదలవుతుదంద్. కాని నాటిక్, నేటిక్ ఈ విశవా 
మదంతో మారిపోయిదంద్. భూమిపైన వున్న దేశకాల 
పరిసిథితులలోనే ఎదంత మారుపే వచిచేదందో మనము చూసతునే, 
వునా్నము. అయినా శ్రీకృష్్ణని నాటి విశవామే పరమాత్మ - అని, 
నేటి విశవాదం పరమాత్మగాదని అనగలమా?

అలా అదంటే క్రమదంగా విష్్ణసహస్ర నామాలలో 
ఒకొ్కక్కటే నిత్యసతా్యల్ గాకుదండా పోతాయి. భగవదంతుని 
అసలయిన నామాల్ గాకుదండా పోతాయి. వస్తుజాలము 
యొక్క రూప్ర్ఖలలో ఎని్న మారుపేల్ వచిచేనా ఈ విశవాదంగా 
పరమాత్మయే వునా్నడని ఆ నామానికరథిము. ఆనాడు అపపేటి 
విశవాదం యొక్క రూపదంలో వున్న పరమాత్మయే కృష్్ణడుగా 
ప్రకటమయినటలు, ఈనాటి విశవాదం రూపదంలో వున్న ఆ 
పరమాత్మయే సాయిగా అవతరిదంచారు. వృదుధిరాలయిన ఒక 
తెలివి తకు్కవ ఇలాలుల్ 18వ ఏట తన మడలో తాళ్గటిటిన ఆ 
యువకుడు మాత్రమే తన భరతునీ, ఈనాడు వృదుధిడుగా వున్న 
భరతు తన అసలయిన భరతుగాడని తలచినటేలు వుదంటదంద్.

ఇదంత అపోహకు కారణదం సాయియొక్క వేషభాషల్, 
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ఆచరణ క్రొతతుగా వుదండటమే. ద్నిక్ సాయి సమాధానము 
చప్పేయునా్నరు- “జైసా దేశ్ వైసా వేష్” అదంటే “దేశ 
కాల పరిసిథితులకు అన్గుణమయిన రూపదంలో 
ప్రకటమయ్్యము” అనా్నరు. అద్ గురితుదంచక మన వెన్కటి 
ధర్మశాసా్రాలలో చపపేబడిన ర్త్న ఆయన ఆచరిదంచలేదు 
కద్ అని మనము శదంక్సాతుము. ఈ విషయదంలో 
మనము విశవాసిస్తునా్నము అని భ్రమిస్తున్న శ్రీ కృష్్ణడు 
భగవదీగాతలో చపిపేయున్నద్ నేడు చదువుకున్నవారు 
మరుస్తునా్నరు. సనాతనధర్మదంలో పరిశుదుధిడు కాదలచిన 
వారు అన్ష్ఠదంచి ఆచరిదంచవలసినవి పదంచయజా్ఞల్. 
అవి సాయి ఆచరిదంచలేదు కద్ అని మనము అదంటాము. 
యజ్ఞదం గురిదంచి భగవదీగాత 4వ అధా్యయదంలో 24 న్దండి 
33వ శ్లుకము వరకు వివరిదంచియునా్నరు. యజ్ఞమన్నద్ 
ద్రవ్యయజ్ఞము మరియు తపోయజ్ఞమని రదండు విధాలని 
చపపేబడిదంద్. యజ్ఞపాత్రల్, హోమము చ్సే పద్రాథిల్, 
హెూమము చ్సేవాడు, అతడు పదందవలసిన ఫలితము 
బ్రహ్మరూపాలేనన్న భావదంతో కొదందరు ద్రవ్యయజ్ఞము చ్సాతురు. 
ద్రవ్యదం అదంటే భౌత్క వస్తువుల్, పద్రాథిల్. మరి కొదందరు 
యోగుల్ బ్రహ్మమనే అగి్నయదందు కర్మయనే హవిస్సున్ 
హోమదం చ్సాతురు. మరికొదందరు 
జా్ఞనేదంద్రియ నిగ్రహమనే అగి్నయదందు 
ఇదంద్రియ విషయ్లన్, ప్ణాలయొక్క 
క్రియలన్ వాటిక్ మూలకారణమయిన 
ఆత్మ యదందు నిల్పబడిన నిష్ఠ అనే 
యగి్నలో హెూమము చ్సాతురు. ఈ 
విధదంగా యజ్ఞము -- ద్రవ్యయజ్ఞము, 
తపోయజ్ఞమని రదండు విధములని శ్రీ 
కృష్్ణడు చపాపేడు. అలానే ద్నము, 
శర్రాని్న శుష్కదంపనీయటము, 
ప్ణాయ్మము వేదపారాయణ, ఇదంద్రియజయము 
ఆహార నియమముల్ గూడా యజా్ఞలే అని శ్రీకృష్్ణడు (శ్లు 
28, 29లో) చపాపేడు.

అదంటే బాహ్యమయిన ఆచరణ మాత్రమే యజ్ఞము 
కాదని, ఇదంద్రియనిగ్రహము, ఆత్మనిష్ఠ, సరవాము పరమాత్మ 
అన్నభావదంలో ఎప్పేడూ జీవిదంచడము కూడ సనాతన 
సదంప్రద్యబదధిమైన యజా్ఞలేయని శ్రీ కృష్్ణడు సపేషటిదంగా 
చప్పే యునా్నడు.

ఇక అటిటివి మాత్రమే ఆచరిదంచిన సాయి సనాతన్డు 

ఎదందుకు కాదు? అదంతేగాక 33వ శ్లుకదంలో ద్రవ్యయజ్ఞము 
కదంటే జా్ఞనయజ్ఞమే శ్రేష్ఠము అని దృఢదంగా శ్రీ కృష్్ణడు 
సపేషటిదం చ్సియునా్నడు. ఈ విషయదంలో సదంశయ విచ్్ఛదము 
కావడానిక్ బ్రహ్మజా్ఞని అయిన సదుగారువున్ శరణు పదంద్ 
సేవిదంచి, పరిప్రశ్న చ్సి తెల్స్క్వాలని 34వ శ్లుకదంలో 
శ్రీకృష్్ణడు చపాపేడు. ఇద్ చద్వి కూడా అలా చ్యని 
మనము ఏద్ సనాతన ధర్మమో నిర్ణయిదంచగలమా! శ్రీ 
కృష్్ణడు సపేషటిదంగా చపిపేనద్గూడ మనకు ప్రమాణదంగాకపోతే 
సనాతన ధర్మదంగూడా ప్రమాణదం కాదన్నమాట! అధా్యయము 
5:18,19 శ్లుకాలలో చపిపేన సిథిత్ సాయియదందు అన్క్షణము 
ప్రకటమయి్యదంద్ కద్! సరవాజీవులయదందు సమానదంగా 
పరమాత్మనే దరి్శదంచగలవారు మాత్రమే పదండితులని గీత 
చపిపేదంద్. ఆ సదంగతే అధా్యయము 6:29-31 శ్లుకాల్ 
వివరిసాతుయి. అటిటి పరమయోగులదందరిలో అని్న జీవులన్ 
తన రూపదంగా దరి్శదంచగలవాడే ఉతతుముడని 32వ 
శ్లుకము చబుతుదంద్. అదందుకే సాయి యోగీశవారుడు. ఇటిటి 
ఉతతుమమయిన కర్మము యొక్క తతతు్వమరుగక చదువుకున్న 
వారుకూడ శ్రీ కృష్్ణని కాలదంలో కూడా భ్రమిదంచారని 
అధా్యయము 4,16వ శ్లుకదం తెల్ప్తుదంద్. చివరకు 

అధా్యయము 3:17,18 శ్లుకాలలో అటవదంటి బ్రహ్మనిష్్ఠనకు 
బాహ్యకర్మముల్ ఆచరిదంచినదందువలన లాభముగాని 
నషటిముగాని ఉదండదని సపేషటిదంగా చపాపేరు. అటవదంటప్పేడు 
మనకు తోచిన ఆచారాని్న, అద్ శ్రీ కృష్్ణడు చపిపేన ద్నిక్ 
భిన్నమయినా, సాయి ఆచరిదంచనదందుకు మనము ఆయనన్ 
శదంక్దంచడదం సాయిని శదంక్దంచడమే గాక, సనాతన ధరా్మని్న 
భగవదీగాతన్ గూడా శదంక్దంచినటేలు గద్! ఇదంతకూ సాయి 
సద్చారము పాటిదంచలేదన్న మన అభిప్యమైనా 
వాసతువమేనా?

	 	 బాహ్యమయిన	 ఆచరణ	 మాత్రమే	 యజ్ఞము	
కాదని,	 ఇంద్రియనిగ్రహము,	 ఆత్మనిష్ఠ,	 సర్వము	
పరమాత్మ	అన్నభావంలో	ఎప్్పడూ	జీవించడము	
కూడ	సనాతన	సంప్రదాయబద్ధమైన	యజ్్ఞలేయని	

శ్రీ	కృష్ణుడు	స్పష్టంగా	చప్్ప	యునా్నడు.
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శ్రీమత్ శ్రీదేవి

ధర్మమూరితి
ఆదంధ్రదేశదంలోని గుదంట్రు పటటిణానిక్ 20 

క్లోమీటరలు దూరదంలో ఉన్న గ్రామదం 
మన్నవ.  మన్నవ గ్రామదం ఎదందరో మహనీయులకు, 
ఋష ప్దంగవులకు నిలయదం. చక్కని దేవాలయ్లతో,  
పచచేని పదంట పలాలతో, సవాచ్ఛదంగా పార్ సెలయేళలుతో, 
భక్తు తతపేరులైన మహళామతల్లుల్, ధరా్మతు్మలై జీవిదంచ్ 
ప్రజలతో అలరారుతుదంద్ చిన్న గ్రామదం మన్నవ. ఆ గ్రామమే 

మన శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవుల ధర్మపత్్న, మా అక్కగారు 
అయిన శ్రీ అలివేల్ మదంగతాయ్రు గారి జన్మసథిలదం. ఆ 
గ్రామ వాసతువు్యలైన శ్రీ మన్నవ బాలకృష్ణ శర్మగారు, శ్రీమత్ 
రదంగనాయకమ్మగారు అనే ప్ణ్యదదంపతులకు కుమారతుయే 
మన మాతృశ్రీ అలివేల్ మదంగమ్మ గారు.

అలివేల్ మదంగమ్మగారి వదంశస్థిలలో చాలామదంద్ 
దైవ సాక్షాతా్కరదం పదంద్న మహాభకుతుల్, యోగుల్ 
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అయివుదండటదం వలన వదంశాన్గతదంగా అలవడిన ఆధా్యత్్మక 
చిదంతన చిన్నతనదం న్దండే ఆమలో ప్రస్్ఫటమవుతుదండేద్. 
ద్నిక్ తోడుగా మా కుటదంబమదంతా జిలలుళళుమూడి 
వాసతువు్యరాలైన రాజరాజేశవారి ఉపాసకురాల్ జిలలుళళుమూడి 
అనసయమ్మగారి పటలు భక్తు ప్రపతుతుల్ కలిగి, తరచు 
జిలలుళళుమూడి వెళ్లు వసతుదండేవాళ్ళు. మన్నవ గ్రామ వాసతువు్యల్,  
శ్రీ బాలకృష్ణ శర్మగారి పినతదండ్రిగారైన శ్రీ మన్నవ స్తాపత్ 
శర్మగారి కుమారతు జిలలుళళుమూడి అనసయమ్మ. ఆమ భరతు 
బ్రహా్మదండదం నాగేశవారరావుగారు జిలలుళళుమూడి గ్రామ కరణదం 
అవటదం వలన ఆమ జిలలుళళుమూడి అమ్మగా ప్రసిద్ధి గాదంచారు. 
ఆమ మాకు దగగార బదంధువు, వరుసకు మేనతతు అవడదం 
వలన మా రదండు కుటదంబాల మధ్య రాకపోకల్దండేవి. 
మహమానివాతురాలైన జిలలుళళుమూడి అమ్మ న్దండి మా 
కుటదంబదంలోని అదందరు ఆధా్యత్్మక సాధనావిధానాల్, 
మదంత్రదీక్షల్ పదందటదం జరిగిదంద్. అలా ఆధా్యత్్మక 
వాతావరణదంలో ఉన్న మా కుటదంబదంలో ఎప్పేడూ భక్తు 
ప్రసదంగాల్, దైవచిదంతన జరుగుతుదండేవి.

ఆధా్యత్్మక చిదంతనకు మొటటిమొదటి ఆలదంబనదం 
జీవితాకరషిణలపటలు నిరిలుపతుత, వైరాగ్యదం! స్ఖజీవనదం 
సాగిదంచ్వారికయితే ఆ జీవితానదంద్లకే నిరదంతరదం 
అదంటిపెటటికుని వుదండాలనిపిదంచటదం, కషటిజీవులకు జీవిత 
స్ఖాల్ అన్భవిదంచాలని ఆశ తపన! ఇక మానవులదందరికీ 
ఆతీ్మయ, సవాజన్ల పటలు మమతాన్బదంధాల్!!--- 
వీటని్నదంటి పటలు ఎదంతో కొదంత నిరిలుపతుత వున్నవార్ ఆధా్యత్్మక 
జీవితదంవైప్ మొగుగాతారనిపిస్తుదంద్. ఒక మహాతు్మడు 
చపిపేనటలు కాముడు, రాముడు ఒకేచోట నిల్వరు కద్!

ఆధా్యత్్మకత, కాలాదంతరదంలో జిలలుళళుమూడి అమ్మపై 
భక్తు అనే ప్రపదంచదంలోక్ ఆకరిషిదంపబడటానిక్ ముదందుగా 
ఆమలోని వైరాగ్యము, ధరా్మచరణ పటలు అదంక్తభావాలే 
ప్నాద్రాళ్లుగా ఆ ద్వ్య సౌధ నిరా్మణానిక్ కారణభూతాలనేద్ 
విసపేషటిదం.

చిన్న వయస్ న్దండి ఆడదంబరాలకు, స్ఖసౌఖా్యలకు 
దూరదంగా వుదండే ఆమ కుటదంబసభ్్యల కషటిస్ఖాల పటలు 
ఎదంతగాన్ సపేదంద్దంచ్వారు. పెద్ కుటదంబదం!  అదంతా 
చిన్నపిలలుల్! అమ్మ ఒక్కతే కషటిపడుతుదండటదం  చూడలేక ఆ 
చిన్న వయస్లోనే తనకు చ్తనైన పన్ల్ అదందుకుదంట్ 
అమ్మకు సహాయపడేవారు అలివేల్ మదంగమ్మగారు. 
తలిలుదదండ్రుల్, తాతముతాతుతల్ అదుభాతమైన వితరణశీల్రు. 

వదందల ఎకరాల భూ సదంపద, అధిక సదంఖ్యలో పాడి గేదెల్, 
ఆవుల్! అలా స్సదంపన్నదంగా వుదండేద్ ఆ కుటదంబదం! 
ప్రత్నిత్యదం వచ్చే అత్థి, అభా్యగతుల్, ఎప్పేడూ ఇదంటి 
నిదండా బదంధుజన్ల్, ప్దప్రజలన్ ఆదుకునే దయ్శీలత-
-ఇలాదంటి పరిసిథితులలో కేవలదం ద్నధరా్మలకు సదంపదదంతా 
కరిగిపోయిదంద్.

మా తరదం వచ్చేసరిక్ మధ్యతరగత్ కుటదంబదంగా 
మిగిలిపోయిన ఆ సిథిత్లో ఆరిథిక ఇబ్బదందుల్ చూసి 
అక్కయ్య హృదయదం తలలుడిలేలుద్. ఎదంతగా అదంటే తవారగా 
చదువు పూరితుచ్సి ఏదో ఒక ఉదో్యగదం సదంపాద్దంచి నాన్నకు 
ఆరిథికదంగా సహాయపడాలి….(అపపేట్లు - అదంటే జిలలుళళుమూడి 
వెళళుటానిక్ ముదందు) నిరదంతరదం అదే ఆమ తపన! ఎప్పేడూ 
అదే ఆమ ఆరాటదం. చిన్నవారమైన మమ్మలి్న కూడా 
ప్రోతసుహసతు నాన్న కషటిపడుతునా్నరనీ, బాగా చద్వి పైక్ 
రావాలని చబుతుదండేవారు ఆమ. గుదంట్రు హదందూ కాలేజీ 
హైస్కల్ లో S.S.L.C వరకు చద్వారు. చదువుపై చక్కని 
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ఏకాగ్రత, శ్రదధి ఉదండేవి. తన దసతురి ఎదంత బాగుదండేదో! 
Hand-writing  పోటీలో ప్రథమ బహుమత్ వచిచేదంద్.

ఇక ఆధా్యత్్మకతకు ముఖ్య సోపానమైన ధరా్మచరణ 
అనే అదంశదం పరిశీలిసేతు, ఆమ జీవిత విధానమే ధరా్మచరణకు 
ప్రత్రూపదం. ఈ సదందరభాదంగా ఆమ చిన్న వయస్లో జరిగిన 
ఒక విషయదం- నేన్ విన్నద్ చబుతాన్ (అదంటే అపపేటిక్ 
నాద్ చాలా చిన్న వయస్ కన్క). ఆ రోజులోలు ప్రత్ ఇదంట్లు 
ఒక బావి వుదండేద్. ఆ గిలక బావుల న్దండి తాడుతో నీళ్లు 
తోడుకొని వాడుకుదంటదండేవారు.

మా ప్రక్క ఇదంట్లు వున్న నడవలేని ముసలమ్మతో ఆ 
ఇదంట్లుని వారు నీళ్లు ప్రత్రోజు తోడిసతు వుదండేవారట. 
ఆమ నిలబడలేక బావి ప్రక్కనే కూరుచేని అత్కషటిదంతో నీళ్లు 
తోడుతుదంటే చూస్తున్న అమ్మగారు గబగబా వెళ్లు ఆమకు 
సహాయపడేవారట. ఆ ఇదంట్లుని  వారి గురిదంచి, “వీళ్ళు 
ఈమ పటలు ఎదంత పాపదం చ్స్తునా్నరో కద్!” అనేవారట. 

మరొక సదంఘటన నాకు గురుతున్నద్ చబుతాన్. 
మా ప్రక్క ఇదంట్లు చాలామదంద్ కుటదంబ సభ్్యలతో ఒక 
ధనవదంతుల కుటదంబదం నివసిస్తుదండేద్. ఆ ఉమ్మడి 

కుటదంబదంలో మదంచానపడిన ఒక శతవృదుధిడు ఉదండేవాడు. 
ఒకరోజు మా ఇదంట్లు చ్సిన ఒక పిదండివదంటన్ మాతో ఎదంతో 
సే్నహదంగా వుదండే ఆ ప్రక్క ఇదంటి వాళలుకు కూడా యిచాచేము. 
ద్నిని వాళళు ఇదంట్లుని ప్రత్ ఒక్కరూ తీస్క్వటమే 
కాకుదండా మదంచదంలో ఉన్న ఆ శతవృదుధినిక్ కూడా 
బ్రత్మిలాడి త్నిపిస్తునా్నరు. ఆ దృశ్యదం చూసిన అమ్మగారు 
నాతో, “చూసావా ఇద్ ధర్మదం అదంటే! ఈ పిదండివదంట యీ 
తాతగారి ద్కా చ్రిదంద్. ఆ..  ఏమి త్దంటాడులే, ఏమి 
యివావాలిలే! అన్క్కుదండా ఎదంతప్రేమగా శ్రదధిగా బ్రత్మాలి 
త్నిపిస్తునా్నరో! ధర్మమదంటే యిద్” అనా్నరు.

ఆ తరావాత ఆమ జీవితదం అనూహ్యదంగా మల్ప్ 
త్రిగిదంద్. 16-17 సదంవతసురాల వయస్సులో అలివేల్ 
మదంగమ్మగారు ఒకసారి కుటదంబ సభ్్యలతో జిలలుళళుమూడి 
వెళాలురు. కొద్్రోజుల్ అమ్మ సని్నధిలో గడిపిన అనదంతరదం 
కుటదంబ సభ్్యలదంతా గుదంట్రు త్రిగి వచాచేరు. అదంటే 
మా నాన్నగారు గుదంట్రు జిలాలు పరిషత్ పాఠశాల 
ప్రధాన్పాధా్యయుల్గా పనిచ్సతు వుదండటదం వలన  
కుటదంబదం గుదంట్రులో నివసిసతువుదండేద్. అయితే 
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అలివేల్ మదంగమ్మగారు మాత్రదం గుదంట్రు త్రిగి 
వెళలుక అమ్మ సని్నధిలోనే వుదండిపోయ్రు. చాలాసారులు 
మా తలిలుదదండ్రుల్ ఆమన్ ఇదంటిక్ తీస్కురావటానిక్ 
ప్రయత్్నదంచినా ఆమ వెళళులేదు. ఆమలో అదంతకు ముదందు 
ద్కా తలిలుదదండ్రుల కషటిస్ఖాల పటలు వున్న తీవ్ ఆదందోళన, 
తపన ఏమైపోయ్యో! ఆమ హృదయదం అమ్మ సని్నధిక్ 
అదంక్తమై పోయిదంద్. అలా ఏడు సదంవతసురాల కాలదం 
గడచిపోయిదంద్.

జిలలుళళుమూడిలో ఆమ గడిపిన జీవితదం గురిదంచి 
తలచుకుదంటే ఎదంతో ఆశచేర్యదం వేస్తుదంద్. ఒక సాధారణ 
16 సదంవతసురాల బాలిక అలా జిలలుళళుమూడి అమ్మనే తన 
సరవాసవాదంగా భావిదంచి, నిరదంతరదం నామస్మరణ చ్స్కుదంట్, 
నిరదంతరదం సేవలో నిమగ్నమై, నిద్ర, ఆహారదం, విశ్దంత్ 
లక్కచ్యక శక్తుక్ మిదంచిన శ్రమన్ ఆనదందదంగా భరిసతు 
గడపడదం అసాధారణమైన విషయదం అనటదంలో సదందేహదం 
లేదు. ఆ రోజులలో పచచేని శర్రచా్ఛయతో నవనవలాడే 
శర్రదం ఎముకల పోగు అయిదంద్ . నలలుగా మోకాళళువరకు 
పడవుగా ఉదండే తలవెదంట్రుకల్ పూరితుగా రాలిపోయి 
ఎరుప్ రదంగులోక్ మారిపోయ్యి. ఆశ్రమ నిరావాహకుల్ 
ఆశ్రమదంలో వుదండే వారిక్ మదంచి పోషకాహారదం 
అదంద్దంచలేక పోయేవారు. అదందుకు కారణదం ఆ రోజులోలు 
ఆశ్రమానిక్ తగినని్న నిధుల్ లేకపోవడమే. అలాదంటి 
పరిసిథితులలో ఆమ శర్రదం పూరితుగా శుష్కదంచిపోయి, 
చివరకు తీవ్ అనారోగ్యదం పాలయి్యదంద్. ఆ సమయదంలో 
జిలలుళళుమూడి అమ్మ శ్రీ అలివేల్మదంగమ్మ గారిక్ ఎదంతో 
నచచేజెపిపే వైద్యదం నిమితతుదం మా ఇదంటిక్ - బనగానపలలుకు 
పదంపిదంచడదం జరిగిదంద్. 

ఆ సమయదంలో మా పెద్ అన్నయ్యగారు 
బనగానపలలులో ఒక టబాక్ కదంపెనీలో పని చ్స్తునా్నరు. 
నాన్నగారు అదంతకు కొద్్ సదంవతసురాల క్రితమే 
సవారగాస్థిలైనారు. నాన్నగారు సవారగాస్థిలైనప్పేడు శ్రీ అలివేల్ 
మదంగమ్మగారిని ఇదంటిక్ తీస్కువెళ్లుదందుకు ఆమ 
బదంధువుల్ జిలలుళళుమూడి వచాచేరు. అప్పేడు ఆమ తాన్ 
జిలలుళళుమూడి అమ్మన్ విడిచి క్షణదం కూడా వుదండలేనని, 
నాన్నగారి ఆత్మ అమ్మలో ఐక్యదం అయి వుదంటదందని, కన్క 
తనకు తన తదండ్రి గురిదంచి బదంగ లేదని, తాన్ అమ్మన్ 
విడిచి రానని దుఃఖిస్తుదంటే జిలలుళళుమూడి అమ్మయే ఆమకు 
నచచేజెపిపే తదండ్రి అదంత్యక్రియలకు హాజరై, ఆ వెదంటనే త్రిగి 

జిలలుళళుమూడి రమ్మని చపిపే పదంపడదం జరిగిదంద్. ఆమ ఆ 
విధదంగానే త్రిగి జిలలుళళుమూడి వెళాలురు. ఆ తరావాత కొనే్నళళుకు 
వైద్యదం నిమితతుదం ఆమన్ బనగానపలలు పదంపారు అమ్మ.

బనగానపలలులో కూడా ఆమ తన ఆధా్యత్్మక సాధన 
కొనసాగిదంచారు. నిరదంతరదం దైవచిదంతన, దైవపూజల్ 
సద్రగా్రదంథ పఠన, జపధా్యనాల్- ఇద్ ఆమ ద్నచర్య! ఆ అదుభాత 
ఆధా్యత్్మక సాధన ఆమన్ ఉన్నత శిఖరాలకు చ్రిచే, చివరకు 
సాక్షాతుతు దైవానిక్ చ్రువ చ్సిదంద్. సాక్షాతుతు దతాతువతారులైన 
శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవుల సహధర్మచారిణగా ఆమన్ 
మహనీయులైన చీరాల సావామి, పాకలపాటి గురువుగారు, 
శ్రీ సాయినాథుడు నిర్ణయిదంచి ఆమన్ అతు్యన్నత సాథినాని్న 
అధిరోహదంప చ్శారు.

సదుగారు సాయినాథుని ప్రియ శిష్్యల్, మహనీయుల్, 
దతాతువతారుల్ శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులతో కేవలదం 
సాయినాథుని ఆదేశదం ప్రకారదం శ్రీ అలివేల్ మదంగమ్మగారి 
కళా్యణదం 1975వ సదంవతసురదం మారిచే నెల 6వ తేదీన 
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భగవదవతారుల్ శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మదంద్రసావామి 
నివసిదంచిన కరూ్నల్ జిలాలులోని బనగానపలలు పటటిణదంలో 
అత్యదంత వైభవదంగా జరిగిదంద్. ఆ కళా్యణదం లోక కళా్యణమే 
అయిదంద్!

శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవుల్, అలివేల్ మదంగమ్మ 
గారు ఆదర్శవదంతమైన గృహసథి జీవనదం గడిపారు. ఆ 
ప్ణ్యదదంపతులకు ప్రత్ నిత్యదం సాయినాథుని ఆరాధన, 
ధర్మప్రచారదం-- ఈ విషయ్లపై ప్రజలన్ జాగృతదం 
చ్య్లన్నదే వారి కరతువ్యదం. ఇదంటిక్ వచ్చే అసదంఖా్యక 
భకుతులకు ఆత్మబోధ గావిదంచ్ పత్దేవునిక్ కుడిభ్జదంగా 
సరవావిధాలా సహాయ సహకారాల్ అదంద్దంచ్వారు శ్రీ 
అలివేల్ మదంగమ్మ గారు.

అయితే జిలలుళళుమూడిలో మొదలైన అనారోగ్యదం 
ఆమన్ జీవితాదంతదం వెదంటాడిదంద్. విద్్యనగర్ లో 
ఉన్నప్పేడు కుడి మోచ్యి వద్ కురుప్లాగవచిచే క్రమదంగా 
చ్యి సావాధీనదం తపిపే  పూరితుగా చలనదం లేకుదండా పోయిదంద్.

అయినా అదంతటి అనారోగ్యదంలో కూడా ఆమలో 
ఏమాత్రదం అధైర్యదం, అసదంతృపితు కనపడేద్కాదు. 
ఎప్పేడూ ఉతాసుహదంగా ఇదంటి పన్లనీ్న ఒదంటిచ్తోతునే 
నిరవాహసతు ఉదండేవారు. మాసాటిరుని అత్యదంత ప్రేమ, 
భక్తు, అదంక్తభావదంతో సేవిదంచు కొనడదంలో ఏమాత్రదం 
రాజీ పడేవారు కాదు. ఇదంటి పన్ల్, వదంటపన్ల్ 
నిరవారితుసతునే మాసాటిరి ఆదేశాన్సారదం సాయిబాబా పత్రికకు 
ఆరిటికల్సు వ్రాయటదం, ఆయన ఆదేశిదంచిన సాధనలన్ 
కొనసాగిదంచడదం, తు.చ. తపపేక చ్సేవారు. చాలామదంద్ 
భకుతుల్ మాసాటిరు సని్నధిలో వుదండాలని గృహానిక్ వచిచే 
కొని్న రోజుల్ వుదండేవారు. అదంతటి అనారోగ్యదంలోనూ 
ఆమ వచిచేన వారి బాగోగుల్ చూసతు, వారిక్ ఆహారము, 
సదుపాయ్ల్ సమకూరచేడదంలో ఎదంతో శ్రదధి చూప్వారు. 
కొదందరు బదంధుజన్ల పిలలుల ఉపనయనము, వివాహాల్ 
సవాయదంగా తామే నిరవాహదంచారు. తమ ఇద్రు బిడ్డల 
పెదంపకదంలో ఆమ చూపిన శ్రదధి అపారదం. ద్వారకనాథ్ 
ప్టిటిన తరావాత ఆమ వా్యధి తీవ్మై చివరకు మదంచానికే 
పరిమితమైనపపేటికీ, పిలలుల చదువు సదంధ్యల్, ఆట పాటల్ 
అనీ్న సక్రమదంగా నిరవాహదంచడమే కాదు, వేదమ్మకు సదంగీతదం, 
నాట్యదం, వీణ, ద్వారకకు చిత్రలేఖనదం, క్రికట్, సి్కట్సు; వేదమ్మ 
ముగుగాల పోటీలలో పాల్గానడదం-- యిలా కళారదంగాలలో 
కూడా ప్రవీణులయే్యదందుకు ఎదంతగాన్ శ్రమిదంచారు.

ఆ అసహాయసిథిత్లో కూడా ఇదంటి నిరవాహణలోని ప్రత్ 
అదంశము సవాయదంగా పర్యవేక్సతు  వుదండేవారు. ప్దసాదలకు 
సహాయపడేవారు. సేవాసదంసథిలకు ఆరిథిక, వస్తురూప్ణా 
సహాయమదంద్దంచ్వారు. పిలలుల్ పెద్వారయ్్యక వారిని 
కూడా అలా సదంఘసేవా కార్యక్రమాలకు ప్రోతసుహదంచి 
నడిపిదంచ్వారు.    ఆమ శిక్షణలో  వేదమ్మ, ద్వారక యిద్రూ 
కూడా గొపపే ఆధా్యత్్మక పరిణత్  పదందటమే కాదు, ఆధా్యత్్మక 
బోధనల్, సతసుదంగాల్, పూజా ఉతసువాల నిరవాహణల్,  రచనా 
కార్యక్రమాల్ - యిలా పల్రదంగాలలో నిష్్ణతులై వారి 
తాతగారైన శ్రీ అనదంతాచార్య, తదండ్రి శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవుల 
వారసతావాని్న కొనసాగిస్తునా్నరనడదంలో ఎదంతమాత్రదం 
సదందేహదం లేదు. ఇలా భరద్వాజ గురుదేవుల అవతార 
ఉదే్శా్యని్న సఫలీకృతదం చ్యటానిక్ తన కుటదంబమదంతటినీ 
అప్రమతతుదం చ్సతు, యిదందుకు మూలసథిదంభమై నిలిచారు, మన 
మాతృదేవి  శ్రీ అలివేల్ మదంగమ్మ గారు.

అని్నదంటికదంటే అత్ ముఖ్యమైన ఆశచేర్యకరమైన 
విషయదం -- ఆమ ఎదంతో అనారోగ్యదంతో వునా్న మాసాటిరిని 
తనకు ఎప్పేడూ తోడుగా, తనని అదంటిపెటటికొని వుదండాలని 
ఆశిదంచక, ఆయనన్ సమాజానిక్ అదంక్తమయే్యలా 
సహకరిదంచటదం! అదంటే ఆయన సాని్నధా్యని్న తనకు చాలా 
పరిమితదం చ్స్కుని, ఎకు్కవ సమయదం ఇతరులకే ఆయన 
సాదంగత్యదం లభిదంచ్లా -- ఆ విధదంగా అజా్ఞనదంలో ఉన్న 
జన్ల్ ఉదధిరిదంపబడేదందుకుగాన్ -- ఇతరుల క్సమే 
ఆయనన్ - ఒకరకదంగా తా్యగదం చ్శారనిపిస్తుదంద్. ఇద్ 
ఎదంత గొపపే విషయదం!!

ఇలా చప్పేకుదంట్పోతే ఆమ జీవితదం ఒక 
మహాసముద్రదం!

అదందులో ఎగసిపడే ఆమ ధర్మజీవన సని్నవేశాల 
కరటాల్ అనదంతదం!

అవి ఎపపేటికీ మనకు ఆదర్శదం!
అదంతేకాదు, ఆమ శర్రతా్యగదం చ్సినటలు అనిపిస్తునా్న 

ఆమ ద్వ్యసాని్నధ్యదం మనకు ఎపపేటికీ శాశవాతదం!
ఇద్ నిజదం!!
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ఆచారు్యన్ అదుభుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ మహారాజ్ లీలావైభవాని్న 
ఒదంగోల్క్ వాసతువు్యల్ వెదంకట కృష్ణమోహన్ 

గారు (కృష్ణ) ఈవిధదంగా తెలియచ్స్తునా్నరు--
మా నాన్నగారు ఒదంగోల్లో పోస్టిమాసటిర్ గా 

ఉదో్యగదం చ్సేవారు. నేన్ ఇదంటర్ చద్వే రోజులోలు 
మొటటిమొదటిసారి  పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు బాబా గుడిలో 
సతసుదంగదం చప్తుదంటే వెళాలున్. సతసుదంగదం తరువాత పూజ్యశ్రీ 

మాసటిరుగారు బయటకు వచాచేక అదందరూ నమసా్కరము 
చ్స్కుదంటనా్నరు. అదందరితో పాట నేన్ కూడా 
పాద్లన్ తాక్ నమసా్కరదం చ్స్క్గానే నా ఒళళుదంతా 
ప్లకరిదంచిదంద్! ఆ అన్భవదం నాల్గైదు రోజుల్ 
అలాగే వుదంద్! అపపేటినిదంచి ఎక్కడ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
సతసుదంగాల్ జరిగినా తపపేకుదండా హాజరయే్యవాడిని. కానీ 
ఆయనదంటే ఎదందుక్ నాకు చాలా భయదంగా  వుదండేద్. 
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ఎదురుగా వునా్న ఎకు్కవ మాటాలుడే వాడిని కాదు. తలత్తు 
ఆయన కళళులోలుక్ చూసేవాడిని కూడా కాదు. ఎదందుకదంటే 
‘ఒక్క నమసా్కరదం పెటటిగానే ఇదంత అన్భవదం ఇచాచేరదంటే  
ఈయన చాలా గొపపేవారు, ఆయన ఎదురుగా వుదండటదం 
అదంటే మాటల్ కాదు, చాలా జాగ్రతతుగా వుదండాలి!’ అనిపిదం
చ్ద్.                          

కొనా్నళళుక్ గురుబదంధువులద్వారా  పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి దగగార సేవ లభిదంచిదంద్. అదంటే పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి గ్రదంథాలకు సదంబదంధిదంచిన న్ట్సు ఆయన 
చపూతువుదంటే నేన్  వ్రాయడదం, టైప్ చ్యడదం చ్సేవాడిని. 

ఒకసారి నేన్ వ్రాయడానిక్ వెళ్లుసరిక్ నాకు 
బాగా జవారదంగా వుదంద్. చ్తుల్ వణుకుతునా్నయి. 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు కనిపెటేటివుదంటారు. అలాగే వ్రాసతు 
ఆలోచిస్తునా్నన్ -- ‘కొని్నరోజులలో టైప్ ఎగాజిమ్సు 
వునా్నయి. నేన్ ఫస్టి గ్రేడ్ లో పాస్ అవావాలదంటే 75 
మారు్కల్ రావాలి. అలా వసేతు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారూ! మీ 
దయ అన్కుదంటాన్. పాస్ అయితే బాబా అన్గ్రహదం 
అన్కుదంటాన్’ అన్కునా్నన్! ఈ ఆలోచనకు నాకే నవువా 
వచిచేదంద్. ‘పర్క్షకు  వెళళుడానికే ఓపిక లేదు కానీ, మీరు 
లీల చయ్్యలి అని ఆశిదంచడదం... మనిషక్ ఎదంత ఆశ్!..’ 

పర్క్ష  రోజు రానే వచిచేదంద్. హాల్ క్ వెళాళుక ప్పర్ 
ఇవవాగానే  కాసేసుప్ ఏమీ కొటటికుదండా కూరుచేనా్నన్. ‘ఎట్ 
వచాచేము కద్, ఊరికే కూరోచేవడదం ఎదందుకు?’ అని 
అప్పేడు ప్పర్ పూరితు చ్సి బయటకు వచాచేన్. మనస్లో 
మాత్రదం తపపేకుదండా తప్పేతానని నమ్మకదం. 

తరవాత కొనా్నళళుక్ ఫలితాల్ వచాచేయి. 
ఇనిసిటిట్్యట్ క్ రమ్మని కబురు వచిచేదంద్.  ‘ఎట్ ఫెయిల్ 
అయే్యటప్పేడు అక్కడక్ వెళళుడమదందుకు?’ అనిపిదంచిదంద్. 
కబురు చ్శారని వెళాలున్. అక్కడ బోరు్డ మీద లిస్టి 
వ్రాసాతురు.  లోపలక్ వెళ్లునా  నేన్ బోరు్డ చూడలేదు. లిస్టి 
చూస్క్మనా్నరు. అయిషటిదంగానే చూశాన్. నా ప్రు 
ఫస్టి కాలుస్ లో వుదంద్. 75 మారు్కల్ వచాచేయి! ఆశచేర్యదంతో 
న్టమాట రాలేదు -- ఒకవైప్ ఫస్టి కాలుస్ వచిచేనదందుకు 
అయితే, ఇదంకొకవైప్ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు చ్సిన లీలక్! 
కనీసదం పర్క్షక్ వెళ్తునా్ననని ఆయనతో చపపేన్ కూడా 
లేదు... కేవలదం మనస్లో అన్కున్నదందుకు ఇదంతటి 
అన్గ్రహమా?! పోనీ సదంతోషదంగా ఈ విషయమైనా 

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ చపాపేనా అదంటే అదీ లేదు! 
కారణదం భయదం. వారి దగగార కూరుచేని వ్రాస్తునా్న ఏనాడూ 
మాటాలుడిదంద్ లేదు. వార్ మధ్యమధ్యలో జోక్సు వేసి 
నవివాదంచ్వారు. వారి అన్గ్రహదంతో పాస్ అయ్్యనని తెలిసి 
వారితో చపపేక పోవడదం!! చిత్రమైన మానసిక పరిసిథిత్ నాద్! 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు కూడా ననే్నమీ అడగలేదు. 

కొనా్నళ్ళు పోయ్క మనవాళళుదందరూ, “అదంతటి 
అన్భవమిచాచేరు కద్, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్ 
ఏదైనా సమరిపేదంచుక్!” అనా్నరు. అప్పేడు ఒక డజన్ 
అరటిపళ్ళు, ఒక పెద్ పూలమాల, రదండు రూపాయల 
దక్ణ సమరిపేదంచుకునా్నన్. అప్పేడు కూడా నేన్ కారణదం 
చపపేలేదు, ఆయన అడగలేదు!

మా నాన్నక్ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి ఇదంటిక్ నేన్ 
వెళలుడదం ఇషటిముదండేద్ కాదు. అయినా నేన్ మానేవాడిని 
కాదు.  నేన్ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి ఇదంట్లు కాకబలి పెటటిడదం 
చూసి, మా ఇదంట్లు నాకు పెటిటిన అన్నదంలోన్దంచి కొదంత 
అన్నదం కాకబలిక్ బైటపెటేటివాడిని. అద్ చూసి మా నాన్న, 
“వాడు అనవసరదంగా అన్నదం వృధా చ్స్తునా్నడు, వాడిక్ 
అదంత అన్నదం పెటటికు!” అనా్నరు. నేన్ కొదంచదం అన్నదం 
పెటిటిదంచుకుని, ద్న్లునే కాకబలిక్ పెటిటి, మిగతా అన్నదంలో 
మజిజిగ వేస్కుని త్ని లేచిపోయేవాడిని. కొనా్నళళుక్ 
ఇక చపిపేనా వినటదం లేదని, మళ్ళు మామూల్గా అన్నదం 
పెటేటివారు. అటాలుదంటి మా నాన్న, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
సమాధి అయినరోజున వారిని సమాధి చ్సే సథిలానిక్  
వెళ్లుసరిక్, అక్కడ  సమాధిక్ మటిటి తవువాతునా్నరు!!! నేన్ 
ఇదంటిక్ వచాచేక,   “ఇనా్నళ్ళు వారిని గురిదంచి అదీ ఇదీ 
మాటాలుడుతుదండేవాడివి, ఈరోజు అక్కడక్ ఎదందుకు 
వచాచేవ్?” అని అడిగాన్. “ఏదం లేదురా, ఆయన సమాధి 
అయిన సమయదం చూశాన్. (మా నాన్నక్ పదంచాదంగదం 
చూసే అలవాట వుదండేద్). చాలా గొపపే సమయదం రా! 
ఆయనక్క జన్మ లేదు!” అనా్నరు. తరువాత పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు వ్రాసిన గ్రదంథాలనీ్న చద్వేవారాయన!

నేన్ డిగ్రీలో చ్రడానిక్ మన గురుబదంధువు ఒకాయన, 
“శర్మ కాలేజీలో అపె్లు చ్యి, స్ట్ నేనిపిపేసాతున్” అనా్నరు. కానీ 
స్ట్ రాలేదు. ఆ తరువాత మా ఇదంటిపక్కన BDO ఒకాయన 
వుదండేవారు. ఆయన నా పరిసిథిత్ చూసి, “మద్్పాడులో 
మదంగమ్మ కాలేజీలో అపె్లు చ్యి, నేన్ రికమదండ్ చ్సాతున్” 
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అనా్నరు. అక్కడ కూడా స్ట్సు  అయిపోయ్యి. కానీ 
ఆ కాలేజీవాళ్ళు, “ఆయన ఎవరికీ రికమదండ్ చ్యరు. 
ఆయన అడిగారు కన్క, మళ్ళు యూనివరిసుటీక్ అపె్లు 
చ్సాతుము. వాళ్ళు ఒప్పేకుదంటే ఫస్టి స్ట్ నీకే ఇసాతుము” 
అనా్నరు. అపపేటికే చాలా ఆలస్యమయిదంద్. కన్క ఆ 
సదంవతసురదం వృధా అయిపోయిదందని ఊరుకునా్నన్. మా 
నాన్న కూడా ఈ విషయదంలో చాలా బాధపడేవారు.

ఇద్లా వుదండగా ఒకసారి పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
ఇదంటిక్ రామిరడి్డ తాతగారు వసేతు నేన్ వెళ్తు మా 
నాన్నని కూడా తీస్కునివెళాలున్. ఆయనని చూసి, 
“ఇలా వునా్నర్మిటిరా?” అని మా నాన్న నన్నడిగారు. 
ఆయన గొపపే మహాతు్మడని, మనదం ఏదనా్న క్రుకుదంటే 
(అదంటే అయే్య అవకాశదం లేనిద్) నిజమైన మహాతు్మలైతే 
జరుగుతుదందనీ చపాపేన్. 

ఆరోజు సాయదంత్రదం 6 గదంటలకు ఇదంటిక్ 
చ్రుక్గానే మద్్పాడు కాలేజీన్దంచి ఫోన్ వచిచేదంద్..
అరజిదంటగా రమ్మనమని! బయల్దేరి వెళాళుక, “ఇదంకా 
కొని్న స్ట్సు క్ పరి్మషన్ వచిచేదంద్. ఫస్టి స్ట్ నీకే ఇస్తునా్నము”  
అని చపాపేరు! ఈ సదంగత్ వినిన వెదంటనే మా నాన్న, 
“ఆయన మహాతు్మడేరా!” అనా్నరు. “ఎవరు నానా్న?” 
అదంటే, “అదేరా, రామిరడి్డ తాత!” అనా్నరు. “ఎదందుకు 
నానా్న?” అదంటే,  “నీకు ఈ సదంవతసురదం అదంతా వృధా 
అయిపోయిదందని బాధ పడుతునా్నము కద్, ఆయన 
మహాతు్మడైతే ఎలాగైనా నీకు కాలేజీలో స్ట్ రావాలని 
మొకు్కకునా్నన్. కొని్న స్టలు తెపిపేదంచి మర్ అవకాశదం 
ఇచాచేరు! అదందుకే ఆయనని మహాతు్మడనా్నన్” అనా్నరు! 
అపపేటిన్దంచి మా నాన్నక్ కూడా బాగా గురి కుద్రిదంద్.

ఇలా మా జీవితాలలో  ఎన్్న అదుభాతాల్ చ్సిన 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు కరుణక్ ప్రత్రూపదం. ఆయనే 
కాదు, వారి కుటదంబమదంతా అదంతే! ఆనాడు మాసటిరుగారి 
దగగారక్ వ్రాసే సేవక్ వెళలుడదం నా అదృషటిదంగా భావిస్తునా్నన్. 
ఏదోరకదంగా  వారి దగగారక్ రపిపేదంచుకుని మమ్మలి్న 
ఉదధిరిదంచిన మహాతు్మడాయన! నిజానిక్ ఆయనక్ మావలలు 
కొదంచదం కూడా  ఉపయోగమేమీ లేదు. కానీ మాకు వారి 
ఇదంటిక్ వెళ్తు త్దండి దగగారన్దంచీ అనీ్న సమృద్ధిగా దొరికేవి. 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు సమాధి అయ్్యక పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు కూడా అదంతే ఆదరదంతో చూశారు. అటవదంటి 

మహాతు్మల ఆదరణన్ పదందగలగడదం ఎదంతో అదృషటిదంగా 
భావిస్తునా్నన్. వారి  ఆదరణ, అన్గ్రహదం నాపై ఎలలువేళలా 
వుదండాలని క్రుకుదంట్  కృతజ్ఞతాపూరవాక వదందనముల్ 
తెలియచ్స్కుదంటనా్నన్!! 

-	వంకట	కృషణుమోహన్,
ఒంగోలు

పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ మహారాజ్ లీలావైభవాని్న, 
సళ్లురుప్ట సతసుదంగ సభ్్యల్ శ్రీ  రాజాలాల్ 

గారు ఈవిధదంగా తెలియచ్స్తునా్నరు.
నాకు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు ‘మరోనదందదీపదం’ అనే 

గ్రదంథదం ద్వారా పరిచయదం అయ్్యరు.1989 ఫిబ్రవరిలో 
నా సే్నహతుడు శ్రీనివాస్ల్ ఆ గ్రదంథదం యిచాచేడు. ఆ 
గ్రదంథదం మీద పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి పటదం చూసినప్పేడు, 
వారికళ్ళు చాలా తీక్షణదంగా వునా్నయి. ఆ చూప్ నా 
హృదయ్దంతరాలలో ఎక్కడో తాక్దంద్. వారిక్, నాకూ 
ఏదో సదంబదంధదం వుదందనిపిదంచిదంద్. వీరు ఎవరని మా 
సే్నహతుడిని అడిగాన్ . “అయన భరద్వాజ మాసటిరుగారు. 
సాయి భకుతుల్, సాయిబాబా గురిదంచి చపాతురు. ఒదంగోల్లో 
వుదంటారు” అని చపాపేడు. నాకు బాబా గురిదంచి కూడా 
ఎకు్కవగా తెలియదు. మాద్ మిఠాయి వా్యపారదం. ఏదో నా 
వా్యపారదం, నా గొడవ తపిపేతే నాకు యిదంకేమి తెలియదు. 
కానీ మరోనదందదీపదం గ్రదంథదం నా వద్కు వచిచేన దగగారనిదంచి, 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని మరచిపోలేకపోయ్న్. 
కొనా్నళళుక్ ‘శ్రీగురుచరిత్ర’ గ్రదంథదం కొన్కు్కనా్నన్. ఏప్రిల్ 
నెలలో పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు సమాధి అయినారని తెలిసి 
చాలా బాధపడా్డన్. వా్యపారదం నేనొక్కడినే చూస్క్వడదం 
వలలు, వెదంటనే వెళళుడానిక్ కుదరలేదు.  నేన్ మరోనదందదీపదం 
ప్సతుకదం అటటి మీద బొమ్మ ఫోట్ కటిటిదంచి, గూట్లు పెటటికుని 
రోజు రదండు ఊదుకడీ్డల్ వెలిగిదంచి  కొటటిక్ వెళ్ళువాడిని. 
గురుచరిత్ర పారాయణ చ్సేవాడిని.

ఒకరోజు ఉదయదం పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిక్, కడీ్డ 
వెలిగిస్తుదంటే, పటదం జారిపోతోదంద్. ఎని్నసారులు సరిచ్సినా 
అలాగే జరుగుతోదంద్. ఎదందుక్లా జరుగుతోదందని ఒక 
నిముషదం ఆలోచిదంచాన్. ముదందటి రోజు వా్యపారదంలో 
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ఒక తప్పేచ్సాన్. అకసా్మతుతుగా నాకద్ గురుతుకొచిచేదంద్. 
అదందుకే యిలా జరుగుతోదందేమోనని, పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిక్ క్షమాపణ  చప్పేకుని, కడీ్డల్ వెలిగిదంచాన్. 
ఇప్పేడు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి పటదం జారకుదండా సరిగాగా 
వుదంద్. అప్పేడు నాకు అనిపిదంచిదంద్.. . ‘మాసటిరుగారు 
నన్్న గమనిస్తునా్నరు, నేన్ వారి మనిషని’ అని! ఇద్ 
అయ్్యక పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని చూడలేదే అని తపన 
చాలా పెరిగిదంద్. ఆ తరావాత ఒకరోజు ఒదంగోల్క్ వెళ్లు 
సమాధి దర్శనదం చ్స్కునా్నన్. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు అక్కడే 
వునా్నరని తెలిసి వారి దర్శనదం కూడా చ్స్కునా్నన్. 

తరువాత ఒక గురుపూరి్ణమక్ ముదందు, ఒక సవాప్నదం 
వచిచేదంద్. నా చవిలో ఏవో మాటల్ వినిపిస్తునా్నయి. అద్ 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి సవారదం. నేన్ మదంచదం మీదనిదంచి 
లేవాలనా్న లేవలేక పోతునా్నన్. నా చవిలో పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు, “అదందరూ ముక్తు ధామానిక్ పోవాలి. 
నేన్ చక్క వదంతెన లాగా  వుదంటే చాల్, చివరి వాడు 
నన్్న తీస్కుని వెడితే చాల్” అని చబుతూ, “ద్నిక్ 
అరథిమేమిటిరా?” అని నన్్న అడుగుతునా్నరు. “నాకేమీ 
తెలియదు మాసాటిరూ, మీర్ చపపేదండి” అనా్నన్. అప్పేడు 

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు, “అదందరూ సాయిని గురిదంచి 
తెల్స్కుని, ఆయన  చపిపేనటలు చ్సేతు నాకు చాలా 
సదంతోషదంగా వుదంటదంద్. మీరదందరూ పారాయణల్, 
సతసుదంగాలూ చ్స్కుదంట్ వుదంటే, నేన్ మీ వెదంటే వుదంటాన్. 
ఇలా చ్సేతు అదందరూ ముక్తుధామానిక్ చ్రుకుదంటారు” అని 
చాలా సపేషటిదంగా చపాపేరు. అపపేటివరకూ నేన్ పారాయణ 
మాత్రమే చ్స్తునా్నన్.  అపపేటి నిదంచి ప్రత్ మదంగళవారదం 
మా ఇదంట్లు సతసుదంగదం కూడా చ్స్కుదంటనా్నము. ద్ద్ప్ 
పద్హడు, పదె్నిమిద్ సదంవతసురాల్ అవుతోదంద్. ఇపపేటికీ 
అద్ కొనసాగుతూనే వుదంద్.

నాకు సాయిబాబా పత్రికల్ పాతవి, చదవాలని  బాగా 
యిషటిదంగా వుదండేద్. అదంటే, 1989 క్ ముదందు పత్రికల్. 
అప్పేడు పక్షపత్రికల్ వచ్చేవి, అవి యెటాలు సదంపాద్దంచాలా 
అని ఆలోచిదంచ్వాడిని. ఇదే విషయదం పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారితో చప్పేకునా్నన్. వారితో చప్పేకుదంటే ఏదైనా 
జరిగితీరవలసినదే! ఒకరోజు సాయదంత్రదం సమయదంలో 
మా మిఠాయి కొట్లు,  చాలా పనిలో మునిగివుదండగా, ఒక 
పిలలువాడు, ఒక కటటికటిటిన కాగితాల్ తెచిచే, “అనా్న! ఇవి 
నీకు పనిక్ వసాతుయి అనా్న, తీస్క్ అనా్న” అని అడిగాడు. 
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అపపేట్లు మేము, ఆకులలోన్, కాగితాలలోన్ మిఠాయి కటిటి యిచ్చేవాళళుము. నా 
దగగార అవి చాలా వునా్నయి. అదే సదంగత్ ఆ పిలలువాడితో చపాపేన్. “కాదనా్న, 
ఎదంతో కొదంతయిచిచే తీస్క్ అనా్న” అని బ్రత్మాల్తునా్నడు. సర్నని 
తీస్కునా్నన్. వాడు వెళాళుక చూసేతు, అవనీ్న  సాయిబాబా పత్రిక పాత సదంచికల్!! 
నేన్ చాలా ఆశచేర్యపోయ్న్. నేన్ ఏమి కావాలన్కునా్నన్ అవనీ్న ఒక కటటి 
కటిటి వునా్నయి.  అలా వచిచేన ఆ పిలాలుడు ఎవరు? ఒదు్ అదంటనా్న, ‘నీకు పనిక్ 
వసాతుయి’ అనిచపిపే యిచిచేవెళాళుడు. నాకు కళళు న్దండి నీళ్లు గిర్రున త్రిగాయి. 
ధర్మబదధిమైన క్రికల్ మనదం ఆరితుతో క్రుకుదంటే, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
నెరవేరచేకుదండా వుదండేదే లేదు.

నేన్ యిదంకొకసారి పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని, “మీరు చపిపేన అవధూతల 
దర్శనాల్ యిపిపేదంచదండి” అదంట్ ప్రథిన చ్సి, పారాయణ చ్సాన్. వారి 
దయవలలు, శ్రీ నాగమునీదంద్రసావామి, శ్రీ రామిరడి్డ తాత, శ్రీ రాదంసరత్ కుమార్, 
శ్రీ పూరా్ణనదంద సావామి, శ్రీ అనసయమాత, శ్రీ గులాబ్ బాబా, శ్రీ పోలయ్య 
తాత దర్శన ఆశీస్సుల్ లభిదంచాయి. ద్రి సరిగాగా తెలియక పోయినా, భాష 
రాకపోయినా, అదందరి దర్శనాల్ చాలా బాగా జరిగాయి. అనదంతసాగరదం శ్రీ 
నాగమునీదంద్రసావామి దగగార నెల రోజుల్ మా అమ్మ, నేన్, మా ఆవిడ వుదండి సేవ 
చ్స్కునే అదృషటిదం కలిగిదంద్. అనసయమాత దర్శనానిక్ పరాడ్ సిదంగా వెడితే, 
మాత నాగపూరుక్ వెళాలురని చపాపేరు. మేము మళ్ళు నాగపూరుక్ బయల్దేరుతూ, 
అక్కడ ద్రి కన్క్్కగలమో లేదో అని ఆలోచనలో పడితే, అప్పేడే ఒక సాధువు 
మా దగగారిక్ వచిచే, “నేన్ నాగపూర్ అనసయ్ మాత దర్శనానిక్ వెళాళులి, 

మీ వాహనదం (వెహకల్) లో సథిలదం 
యిసాతురా?” అని  హదందీలో అడిగారు. 
మా అదందరిక్ చాలా ఆశచేరా్యనదంద్ల్ 
కలిగాయి. ఆయనని మాతో తీస్కుని 
వెళ్లు, మేము ఏమాత్రదం కషటిపడకుదండా 
దర్శనదం చ్స్కునా్నము. 
ఇదదంతా పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
దయకాకుదంటే మర్మిటి? అలాగే 
శ్రీ పూరా్ణనదందసావామి దర్శనానిక్ 
వెళ్ళునప్పేడు, కొదంచదం ఆలస్యమై 
రాత్రి  అయి్యదంద్. అక్కడి వాళ్ళు 
“సావామి లోపలిక్ వెళ్లుపోయ్రు. 
ఇదంక యిప్పేడు రారు” అనా్నరు. 
మేము అక్కడే కూరుచేని, మనస్లో 
బాబా, మాసటిరుగారలు నామదం 
చప్పేకుదంటనా్నము. వెదంటనే 
పూరా్ణనదందసావామి వారు తల్ప్ 
తీస్కుని వచాచేరు. అక్కడ అదందరూ 
ఆశచేర్యపోయ్రు. శ్రీ సాయిబాబా, 
శ్రీ మాసటిరుగారలు నామమహమ 
అటవదంటిద్. ఇలా ప్రత్ య్త్రలోన్ 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు నేన్నా్ననదంట్  
మాతోపాట వుదండి, మహాతు్మల 
దర్శనాల్ చ్యిదంచారు.   

ప్రత్యక్షదంగా వారి దర్శనదం 
చ్స్క్లేకపోయినా, ‘న్వువా 
నావాడివిరా’ అని, నా వెదంటవుదండి, 
ఐహక, ఆధా్యత్్మక జీవితదంలో, 
నా చ్యి పటటికుని నడిపిస్తున్న 
పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ  మాసటిరుగారి 
పాదపద్మములకు కృతజ్ఞతాపూరవాక 
నమస్సుమాదంజల్ల్ తెలియజేస్
కుదంటనా్నన్.                

జై సాయి మాసటిర్!!
-	రాజ్	లాల్,
సుళ్ళూరుప్ట



       
    

  -   450-00
        90-00
         99-00
        99-00
      120-00
     125-00
      80-00
       40-00
      10-00
       15-00
       10-00
-       5-00
       40-00
       99-00
       99-00
?      50-00
 ?      50-00
      99-00
      49-00
      75-00
    128-00
      40-00
-     10-00
      49-00
       49-00
      70-00
       49-00
       80-00
       49-00
 ( )    49-00
-      70-00

 
               120-00
                        70-00
                   70-00
                 125-00
                  80-00
                  40-00
               175-00
                   25-00
           50-00
    (2)       125-00
             50-00
            49-00
శ్రీ	సాయిమాస్టర్	నిత్య	సత్య	వ్రతము																						15-00

BOOKS IN ENGLISH
Sai Baba the Master                                                             175-00
Sree Guru Charitra                99-00
Supreme Master(Swami Samartha)              99-00
Sai Baba of Shiridi and His Teachings                            99-00
Life and Teachings of Hazarat Tajuddin Baba            99-00
Children’s Sai Baba the Master              60-00

BOOKS IN OTHER LANGUAGES
Sadguru Sai Baba(Hindi)             150-00
Sai Leelamrutham(Kannada)             150-00
Sai Baba Jeevitha Charitham(Malayalam)            220-00
Sai Baba Leelamrutham(Tamil)                    175-00
Sri Guru Charitra (Hindi)               99-00
Swami Samartha (Kannada)              99-00
Sri Guru Charitra(Kannada)               45-00
Shiridi Aarathi(Tamil)                             15-00 
Stavana Manjari(Tamil)                             10-00
Tibet Yogi Milarepa Jeevitha Charitra(kannada)             55-00
Sri Sainath Prabodhamruthamu (Kannada)            65-00
Sri Guru Charitra (Oriya)                                         150-00
Sri Sai Sannidhi (Kannada)                                                120-00
Sri Guru Charitra (Malyalam)                                           150-00

SRI GURUPADUKA PUBLICATIONS, c/o SRI MANGA BHARADWAJA TRUST,
Regd. Office: Bhakta Nivas, 12-1-170/46P, Hanuman Nagar, Jaipuri Colony, Nagole, Hyderabad - 68

Phone : +91 - 74160 41550
Branch Office: Kondaiah Bunk Street, Kothapet, Ongole, Prakasam Dt., Andhra Pradesh. 

Phone: 08592 233271
Send DD in favour of ‘‘Sri Manga Bharadwaja Trust(Publications)’’, payable at Hyderabad or Ongole.
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