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మానవజాతి చరిత్రంతా 
ఒక రీతిగా నడుస్్తురంటే 

సాయిబాబా చరిత్  వేరొక రీతిగా   
నడిచిరంది. మానవులరందరికీ ఊరు-
పేరు, తల్లి-తరండ్రి, కులము-గోత్ము, 
జాతి మొదలైన నిర్దేశాలురంటాయి. 
కానీ సాయికి అవేవి లేవు. ఆయన 
హిరందువో ముస్లిమో నన్న విషయరం 
తేలనదిగా నిలచిరంది. అలానే 
శిరిడీలో గురుసాథానరంలోని పాదుకల 
విషయరం గూడా! హేమాద్పరంతు అవి 
అక్కలో్కట సావామి పాదుకలరంటే, బి.వి.
దేవ్ అవి సాయి పాదుకలన్్నడు. 
ఇదదేరమూ ఒకటేనని సావామి, మరియు 
సాయిబాబాగూడ రామచరంద్ర 
న్యక్, బాపూసాహెబ్ జోగ్ 
వరంటి భకు్తులకు ఆనుభవమిచిచిన్ 
సాయిని ప్రత్యక్రంగా సేవిరంచిన ఇదదేరు 
రచయితల మధ్్య ఈ భేదరం రావడరం 
చిత్మే!

అటిటి భేదభావరం ఎరంత 
స్వాల్పరంగా భకు్తుల మనస్సులో వచిచిన్ 
ఉన్మతు్తులవలె ఉగ్రులై ఆ భేదభావాని్న 
నిరస్రంచడరం సాయి విధానరం. అలానే 

సాయిబాబా

పాదుకల విషయరంలో గూడ జరిగిరంది. 
నిజానికి ఈ రోజు శిరిడీలో 

గురుసాథానరంలో నిలచియున్న 
పాదుకలు అలన్డు 1912లో 
ప్రతిష్టిరంచ బడినవిగావు!! మొదటి 
ప్రతిషటి జరిగిన కొరంతకాలానికి ఒక 
చిత్రం జరిగిరంది. నిత్యమూ సూరా్యస్్తుమ 
స్మయమప్్పడు సాయి పరంచే 
కానుకల మీద జీవిరంచిన మారా్తురండ్ 
అనే బ్రాహ్్మడురండేవాడు. అతనికి 
అప్్పడప్్పడూ పిచిచి ర్గుతురండేది. అటిటి 
స్థాతిలో ఒక రోజు అతడు పెదదేబరండతో 
ఆ పాదుకలను పగలగొటాటిడు. ఆ 
ప్రక్కనే వున్న మహ్దేవ్ - పారవాతి 
ఆలయరంలోని మూరు్తులను గూడ 
అతడు విరగొగొటాటిడు. అప్్పడు ఆ 
విరిగిన పాదుకలకు బదులు కొత్తు 
పాదుకలు ప్రతిష్టిరంచమరంటారా?’ అని 
భకు్తులు సాయిబాబాను అడిగారు. ఆ 
యోచనను ఆయన ఆమోదిరంచలేదు. 
అన్న శారంతిచేసే్తు చాలునని ఆయన 
చెపా్పరు. అప్్పడు స్మారు 300 
మరందికి అన్న స్రంతర్పణ చేశారు 
భకు్తులు. 

శిరిడిలో గురుస్థానంలోని 
పాదుకలెవరివి?!

శిరిడీ సాయిబాబాను 
ఎరంతోకాలరం ప్రత్యక్రంగా సేవిరంచిన 
బి.వి.దేవ్ ఈ పాదుకల వృతా్తురంతరం 
వేరొక విధ్రంగా వ్రాశాడు. అతను 
చెపి్పనదాని ప్రకారరం ఆ పాదుకలు 
అక్కలో్కట సావామివిగాదు, 
సాయిబాబావే! మిగిల్న వివరాల్వి: 
బారంబేనురండి డా.రామారావు కొథార్ 
1912లో సాయిబాబాను దరి్శిరంచాలని 
శిరిడీ వచాచిడు. అతనితో గూడ 
సే్నహితుడు, కరంపౌరండరు అయిన 
భాయీ కృష్ణజీ ఆలీ బాగ్ కర్ కూడ 
వచాచిడు. ఇతడు  స్ని్నహిత సాయి 
సేవకుడైన స్గుణమేరు న్యక్, 
మరియు కాకాసాహెబ్ దీక్షితులతో 
స్రంప్రదిరంచి, సాయిబాబా శిరిడిలో 
మొదట ప్రకటమైన ఆ పవిత్స్థాలాని్న 
చిరస్్మరణీయరం చేయడానికి 
సాయిపాదుకలు ఆ వేపచెట్టి కిరంద 
ప్రతిష్టిరంచాలని నిర్ణయిరంచాడు. ఆ 
విషయరం గురిరంచి వినిన డా.కోథార్ 
ఎరంతో స్రంతోష్రంచి, పాదుకల 
నమూన్ బొమ్మగా గీసాడు. తరావాత 
శిరిడీలోని ఖరండోబా ఆలయరంలో 
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నివస్స్్తున్న ఉపాస్నీ బాబా గారికి ఆ చిత్రం చూపిరంచాడు. 
వాటిలో పద్మము, చక్రము మొదలైన దివ్య చిహ్్నలను 
పొరందుపరచారు ఉపాస్నీబాబా. అరంతేగాక తమ ఆశ్రయరం 
వలన ఆ చెట్టిను కల్పవృక్రంకరంటే ఎకు్కవ శ్రేష్ఠమైనదిగా 
ఉద్ధరిరంచిన స్దుగొరు సాయిన్థుని స్్తుతిసూ్తు శ్లికాని్న గూడ 
పాదుకల పీఠరం మీద చెకి్కరంచడానికి వ్రాశారు.

తరావాత సాయి స్లహ్ననుస్రిరంచి శ్రావణ పూరి్ణమ 
1912న ఆ పాదుకలు చెట్టి కిరంద ప్రతిష్్ఠరంచారు. ఆరోజు 
ఉదయరం 11 గరం:లకు ఆ పాదుకలను కాకాసాహెబు 
దీక్షిత్ తన తలపైనురంచుకొని ఖరండోబా ఆలయరం నురండి 
దావారకామాయి భకి్తుశ్రద్ధలతో మోస్కొచాచిడు. అప్డు 
సాయి వాటిని స్్పృశిరంచి ఆశీరవాదిరంచాక ప్రతిష్టిరంచారు. ఆ 
మురందటి రోజు పసాటిసేట్ అను పారీ్శి భకు్తుడు దక్షిణగా 
స్మరి్పరంచిన రూ. 25/- ప్రతిష్టి కార్యక్రమానికి సాయి 
వినియోగిరంచారు.

పాదుకా ప్రతిష్టితసువరంలో పాల్గొన్్నక భాయీ కృష్ణజీ 

ఆక్కలో్కట వెళ్్ళడానికి సాయి ఆనుమతి కోరగా తాము 
- ఆ సావామి వేరుగాదని, కనుక అక్కడికి వెళ్్ళనవనరరం 
లేదని బాబా చెపా్పరు. అరందువలన అతడా ప్రయాణరం 
మానుకున్్నడు. 

స్గుణ మేరూన్యక్ గూడ అవి సాయిబాబా 
పాదుకలేనని ధ్ృవపరచారు.

శిరిడీసాయికి మొదటి ఆశ్రయమైన వేపచెట్టిన్న 
ప్రదేశాని్న గురుసాథానమరంటారు. అక్కడ ఆ చెట్టికిరంద 
పాలరాయి పాదుకలు ప్రతిష్టిరంచబడి ఉరంటాయి. వాటి 
వృతా్తురంతరం ‘శ్రీసాయి స్చచిరిత్’ వ్రాస్న హేమాద్పరంతు 
ఒకరకరంగా వ్రాసే్తు, అతనికి సాయిబాబాకు స్మకాల్కుడైన 
బి.వి.దేవ్ ఇరంకోరకరంగా వ్రాసా్తుడు.

‘శ్రీసాయి స్చచిరిత్’ ప్రకారరం వాటిని ప్రతిష్టిరంచిరంది 
అక్కల్్కటసావామి మహ్రాజ్ గారి భకు్తుడైన భాయీ కృష్ణజీ. 
ఒకసారి సావామి పాదుకలను దరి్శిరంచుకోవాలని తలచి 
అతడు అక్కల్ కోట వెళ్్ళడానికి స్ద్ధమయా్యడు. స్రిగాగొ 
బయల్ దేర్ మురందటిరాత్రి, అతనికి స్వాప్నరంలో సావామి 
దర్శినమిచిచి, “నేనిప్్పడు శిరిడీలో వున్్నను. నీవక్కడికే వచిచి 
నను్న సేవిరంచుకో!” అని చెపా్పరు. ఆ ప్రకారమే భాయీ 
కృష్ణజీ శిరిడి వచిచి 6 మాసాలు సాయిని సేవిరంచాడు. ఆ 
తరావాత అతడు తన అలవాట్ ప్రకారరం ఆక్కల్ కోటలోని 
సావామి పాదుకలను గూడ అరిచిరంచగోరి సాయి ఆనుమతి 
కోరాడు. అప్్పడాయన, “ఇప్డా సావామి ఇక్కడే న్ 
రూపరంలో వున్్నరు. కదా! మరల అక్కడికెరందుకు?” 
అన్్నరు. తన కనుగ్రహిరంచబడిన స్వాప్న సాక్షాతా్కరరం, 
దానివలన నిరూపిరంచబడిన సావామి - సాయిబాబాల 
స్రంపూర్ణమైన ఐక్యతలను చిరస్్మరణీయరం చేయడానికి 
శ్రావణ పూరి్ణమ (ఆగస్టి) 1912 న్డు ఆ వేపచెట్టి కిరంద 
అక్కలో్కటసావామి పాదుకలను ప్రతిష్టిరంచాడు. కృష్ణజీ. 
బాలాభాటే, బాపూసాహెబ్ జోగ్, దాదా కేల్కర్ మరియు 
ఉపాస్నీ బాబా కల్స్ ఆ పాదుకలను శాస్త్రోక్తురంగా 
ప్రతిష్టిరంచారు. వీరికి తోడు న్లు వేదాలకు ప్రతినిధులుగా 
నలుగొరు బ్రాహ్్మణులను కూడ పాదుకాప్రతిషటి కోస్రం 
రపి్పరంచారు. వాటిని నిత్యరం అరిచిరంచడానికి మొదట  దీక్షిత్ 
అనే బ్రాహ్్మణ్్ణ నియమిరంచి పర్యవేక్ణ స్గుణ మేరూ 
న్యక్ కు అప్పగిరంచారు.
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పూజయు ఆచార్యు శ్రీ ఎక్కిర్ల భర్ద్్వజ

పరిప్రశ్్న

ప్రశ్్న:- హస్్త సాముద్రికములు, శ్ంఖ, చక్ర, పద్్మరేఖలు భగవద్ంశ్ము సూచిసా్తయంటారు. 
కారణమేమి?

- పి. నాగరాజు, నంద్యాల్ 

జవాబు :-అరుదైన వస్్తువుల గురిరంచి గ్రరంథాలలో చదివిన్ 
అనుభవజుఞుల వదదే శిక్ణ పొరందక గురు్తుపటటిడరం అసాధ్్యము. 
అటిటివే ఈ ర్ఖలున్్న. పూరవా కర్మరూపమే ఈ దేహ్ము. 
కషటిస్ఖాలు, మనిష్ చేస్న ప్ణ్యపాపాలు, సాధిరంచిన 
ధ్ర్మపటిమ శరీరరంపైన కని్పరంచే శుభలక్ణాల రూపరంలో 
ప్రకటమవడరంలో ఆశచిర్యమేమి? ఈ సూత్ము పైనే ల్రంగ, 
హ్స్్తు సాముద్రికాలూ, జో్యతిషము ఆధారపడాడాయి.
బుదు్ధడు అనేక జన్మలలో నిరరంతరకృష్తో ఒకొ్కక్క 
ఉత్తుమ గుణాని్న సాధిరంచిన కొదీదే అతని శరీరరంపై ఒకొ్కక్క 
చిహ్్నము ఏర్పడుతూ వచిచిరందని, యిటిటివి 32 ఏర్పడేస్రికి 
అతడు ప్ణ్యప్రుషుడై బుద్ధతవారం చెరందాడని బౌదు్ధలు 
చెబుతారు. జైనులు గూడ వారి గురువులైన తీరథారంకరుల 
గురిరంచి అలానే చెబుతారు. 
అయితే ముముక్షువులకు అటిటి సాధ్న్మారగొమే 

ప్రస్్తుతరం గాని, దాని పర్యవసానమే అయిన ర్ఖల శాస్తరం 
అప్రస్్తుతమేగాక మన దృష్టిని ప్రక్కదారి పటిటిస్్తురంది. 
అరందుకే సాయి తన హ్స్్తుర్ఖలను పరిశీల్రంచగోరిన 
మూలేశాస్త్రికి న్లుగు ప్రుష్రాథాలకు స్రంకేతరంగా న్లుగు 
పరండిలిచిచి మౌనరం వహిరంచారు. వారి అరంగ సాముద్రికము 
పరిశీల్రంచగోరిన వ్యకి్తు గురిరంచి “వీడు న్ కుటీరానికున్న 
వాసాలను గమనిరంచవచాచిడు. అది వ్యరథారం. పొమ్మను” 
అన్్నరు.
ఇటిటి శాసా్రోల స్హ్యముతో అజాఞున మోహితులైన 
పామరులన్కట్టికొని వారిచేత ధ్ర్మ ప్రచారానికి స్హ్యరం 
చేయిరంచడరం ఒక్కటే స్మ్మతమని, స్దివానియోగమని 
‘దత్తుమహిమ’ అనే గ్రరంథరంలో దత్తు సావామి చెబుతారు. వేరు 
జీవనరం లేకపోతే తప్ప వీటి దావారా ధ్న్ర్జన పాపమని 
ఆర్షవాక్యరం.

ప్రశ్్న:- శ్రీ సాయిబాబా చరిత్ర చదివి ఆయన గురించి తెలుసుకోకుండా ఆయనను గుడ్డిగా 
'పోలేరమ్్మను' పూజించినట్లు పూజించటం తగద్ని 1-1-86 స్ంచికలో మీరు వ్రాశారు. పోలేరమ్్మను 
అలా తకుకువ చేయడం స్మ్ంజస్మా?

జవాబు :- బాగా ఆలోచిరంచరండి. యిక్కడ నిరస్రంచ బడినది 
పోలేరమ్మగాదు. ఆమెను పామరులు గుడిడాగా పూజిరంచడరం 
గురిరంచి. సాయి స్కలదేవతా స్వారూపియని తెల్సాక ఏ 
దేవతన్ కిరంచపరచడరం జరుగదు. గుడిడాగా పూజిరంచడరం 

వ్యరథాము. కారణరం మనకేమీ పరిచయరంలేకనే ఎవరినీ 
భకి్తుతో ఆరాధిరంచడరం సాధ్్యముగాదు. కేవలరం పూరవాజన్మ 
స్రంసా్కరరంగల కొదిదేమరందికి ఫల్తరం కని్పస్్తురందిగాని 
అరందరికీ అది చాలదు.
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ఆదర్్శ కుటుంబము

పూజయు గురుపత్్న శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ

భార్య, భర్తు, తల్లి, తరండ్రి, పిలలిలు కల్స్ ఒక 
కుట్రంబము. సామాన్యరంగా కుట్రంబ 

స్భ్్యలరందరు ఒక యిరంట్లి కల్స్ జీవిసా్తురు. వారి స్రంఖ్య 
యెరంతైన్ వురండవచుచి.

ఒక కుట్రంబములోని వారరందరూ అని్న 
విషయాలలోన్ ఒక పద్ధతి ప్రకారరం ఉమ్మడిగా 
వ్యవహ్రరం నడుప్తారు. అలాగే కుట్రంబ స్భ్్యల మధ్్య 
స్మనవాయము, ఆతీ్మయత వురంటాయి. ప్రస్్తుత కాలరంలో 
మనకున్న స్మస్్యలలో అతి ముఖ్యమైనది కుట్రంబ 
స్మస్్య. కుట్రంబరంలోని స్భ్్యలకు ఒకరరంటే ఒకరికి 
యిషటిరం వురంట్రంది. కానీ ఒకరరంటే ఒకరికి ఏమాత్రం పడదు. 
అతి చిన్న విషయరం దగగొరనురంచి అతిపెదదే విషయరందాకా 
భేదాభిప్రాయాలతో నిరరంతరమూ కలహిరంచుకురంటూనే 
వురంటారు. ఒక క్ణరం కల్స్నట్లిన్నప్పటికీ మరుక్ణమే 
ఏదో ఒక తగవు. అరందువలన ఎవరికీ మనశా్శిరంతి 
వురండడరం లేదు.

మానవ మనుగడకు కుట్రంబ వ్యవస్థా జీవగఱ్్ఱ. అది 
స్రిగా లేకపోతే మానవ మనుగడ అస్్తువ్యస్్తుమవుతురంది. 

అరందుకే మన పెదదేలు కుట్రంబరంలోని వ్యకు్తులు 
యెవరెవరు యేమేమి చేయాలో, యెవరెవరిపటలి యెలా 
ప్రవరి్తురంచాలో చెపా్పరు. ఆ విధ్రంగా నడుచుకురంటే 
కుట్రంబరం శారంతి సౌఖా్యలతో వురంట్రందని వారు 
చెపా్పరు.

కుట్రంబరంలోని వ్యకు్తులరందరూ ఒకే మాట మీద 
నిలబడాలని పెదదేలు చెపా్పరు. అస్లు కుట్రంబమరంతా ఒకే 
మాట మీద ఎరందుకు నిలబడాల్? ఎవరి అభిప్రాయాలు 
వారికురంటాయి గదా! అని మనకనిపిరంచవచుచి. 
కానీ ఒకేమాట మీద నిలబడకపోతే ఆ కుట్రంబరం 
ఎటాలి వురంట్రందో ఒక్కసారి ఊహిరంచుకురంటే మనకే 
అరథామవుతురంది. తల్లిదరండ్రుల మాట పిలలిలు వినరు, 
వాళ్్ళ చెపే్పది పిలలిలకు యిషటిమురండదు. అలాగే పిలలిల 
అభిప్రాయాలు పెదదేలు పటిటిరంచుకోరు. అలాగే భార్య, భర్తు, 
తల్లి, తరండ్రి, అన్నదము్మలు- ఎవరి యిషటిమొచిచినట్లి వాళ్్ళ 
వురండాలని అనుకురంటారు. ఒకరికొకరికి పొతు్తు కుదరదు. 
అప్్పడు ఏమవుతురంది? ఇలులి రణరరంగరంగా మారుతురంది. 
చివరికి విజయరం ఎవరిదైన్ కావచుచి. అరంటే యెవరి 
మాటైన్ చెలలివచుచి. కానీ అవతల్వాళ్్ళ తప్పక తల్గగొడమే 
అవుతురందిగానీ యిషటిమురండిగాదు. అరందువలన ఒకరిపై 
ఒకరికి ప్రేమ వురండడరం పోయి కోపము, దేవాషము మొ॥నవి 
యేర్పడతాయి. అరందువలన కుట్రంబరంలో ప్రశారంతత, 
మనశా్శిరంతి కరువవుతాయి. నేడు చాలా కుట్రంబాలలో 
జరుగుతున్నది యిదే.

దీనికి మూలకారణమేమిటి? ఎవరికి వారు ధ్ర్మరం 
తప్పడరం వలలిన్? లేక ధ్ర్మరం తెల్యక పోవడరం వలలిన్? 
ధ్ర్మరం తెల్స్వురంటే ధ్ర్మరం ప్రకారరం నడుచుకోవడమో 
లేక తప్పడమో జరుగుతురంది. ధ్ర్మరం తెల్యకపోతే 

(నవంబరు 2011 సాయిబాబా మాస్పత్రిక నుండ్) 
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తప్పడమేమున్నది? తప్పటడుగులు వేయడమే 
జరుగుతురంది. ప్రస్్తుత పరిస్థాతి దాదాప్ యిదేనని 
చెప్పవచుచి. నేటి స్మాజరంలో చాలామరందికి ధ్ర్మమరంటే 
ఏమిట్ స్రిగా తెల్యదు. స్రిగా చెపే్పవారూ కరువైన్రు. 
కనుక తెల్స్న్ తెల్యకపోయిన్ పరిస్థాతి ఒకటే.

అరందుకే మన పెదదేలు కుట్రంబ వ్యవస్థాను 
పటిషటిరంగా, నిరుదేషటిరంగా రూపొరందిరంచారు. ఎవరి ధ్రా్మని్న 
వారు పాటిసే్తు యెట్వరంటి స్మస్్యలూ వురండవని వారు 
చెపా్పరు. అరందుకని ప్రతివారూ ధ్ర్మతత్పరులై వురండాల్. 
అలా వురండాలరంటే ధ్ర్మరం తెల్యాల్.

అయితే మనకు ధ్ర్మమెలా తెలుస్్తురంది? పెదదేలు 
చెపి్పన ధ్ర్మసూత్రాలు మనకు తెల్స్నప్పటికీ అవి కొరండ 
గురు్తులలాగనే వురండిపోతాయి. కానీ నిత్యజీవితరంలో 
అడుగడుగున్ ఎదురయే్య పరిస్థాతులు, స్మస్్యల పటలి 
మనరం ధ్ర్మరంగా యెలా వురండాలో మనకు తెల్యజెప్పవు. 
వాటిని యెవరికివారము ఆలోచిరంచి తెలుస్కోవలస్రందే. 
అప్్పడు మన ఆలోచనలు స్రియైనవి అవునో కాదో 
యెలా తెలుస్కోవడరం? అడుగడుగున్ మనకు యెవరు 
చెబుతారు? దీనికి పరిష్్కరమెలా?

దీనికి పరిష్్కర మారగొరం ‘ధ్ర్మ ప్రబోధ్మే’. అది 
జరగాలరంటే. దానిని తెల్స్ ఆచరిరంచినవారురండాల్. 
అటిటివార్ మహ్తు్మలు. తాము ధ్ర్మరం ఆచరిరంచి జీవిత 
గమ్యరం తెలుస్కుని దానిని పొరందిన వార్ యితరులకు 
స్రియైన మారాగొని్న బోధిరంచగలరు.

అస్ల్ప్్పడు కుట్రంబ వ్యవస్థా గురిరంచి 
ప్రసా్తువిరంచుకోవడరం అవస్రమా? మనరం ఆధా్యతి్మక 
మారగొరంలో వున్నవాళ్్ళము గదా! ఆధా్యతి్మకత గురిరంచి 
మాటాలిడుకోవాల్గానీ యివనీ్న యెరందుకు? అని కొరందరికి 
అనిపిరంచవచుచి. కారణరం అధా్యతి్మకత - లౌకికత వేరు 
అన్న భావరం మనలో పాతుకుపోయిరంది. ఆలోచిస్్తురంటే, 
‘పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు యీ అపారాథాని్న తొలగిరంచటానికే 
అవతరిరంచారా!’ అనిపిస్్తురంది. కారణరం ఆయన లౌకిక 
జీవితము - ఆధా్యతి్మకత వేరుగావనే విషయానే్న బోధిసూ్తు 
వచాచిరు.

కుట్రంబ స్మైక్యతే జాతి స్మైక్యత. జాతి స్మైక్యతే 
దేశ స్మైక్యత. అరందుకని కుట్రంబమునురంచే స్వరణ 
జరగాల్.

అయితే అది యే విధ్రంగా వస్్తురంది? అరంటే మానవ 
జీవితానికి ఆధా్యతి్మక లక్ష్రం వురండాల్. ఆధా్యతి్మకత ఏమి 
చెబుతురందో తెలుస్కురంటేగాని లౌకిక జీవితరం యెలా 
గడపాలో అరథారంగాదు. అది అరథారంగానిదే ఆచరణ సాధ్్యరం 
గాదు. కనుక నిజమైన ఆధా్యతి్మకత యెలా వురంట్రందో, అది 
లౌకిక జీవితాని్న ధ్ర్మబద్ధరంగా, శారంతియుతరంగా యెలా 
మలుస్్తురందో తెల్యజెపే్పవారు గావాల్. అట్వరంటివార్ 
నిజమైన ఆధా్యతి్మక వేత్తులు.

ఈన్డు యెరందరో నకిలీ గురువులు లౌకిక 
కోరికలతో తమ వదదేకు వచిచినవారిని ఆధా్యతి్మకత పేరిట 
అనేక విధాలుగా మోస్ప్చుచితున్్నరు. ఒక రకరంగా 
వారికి brain wash చేస్, వారిని blackmail చేస్్తున్్నరనే 
చెప్పవచుచి. ఆధా్యతి్మకత అరంటే యేమో తెల్యని ప్రజలు, 
తమ కోరికలు తీరడరంతో, అదే ఆధా్యతి్మకత అని నమి్మ, 
తమకట్వరంటి మేలు చేస్నవారిని నిజమైన ఆధా్యతి్మక 
వేత్తులుగా, జగతసు్వరూప్లుగా భావిరంచి సేవిస్్తున్్నరు. 
కొరంతమరంది తమ మనోధ్న్లను వారికి అరి్పస్్తున్్నరు. 
నిజమైన ఆధా్యతి్మకత అరంటే యేమిట్ అటిటి నకిలీ 
గురువులకే తెల్యదు గనుక వారుగూడ ప్రజలను 
తప్్పదోవ పటిటిస్్తున్్నరు. కనుక వైద్యరం తెల్యనివాడు 
వైద్యరం తెలుస్ననుకుని, వైదు్యడిననుకుని వైద్యరం చేసే్తు 
యెలా వురంట్రందో, అలాగే యీ భవరోగానికి వారు నకిలీ 
వైదు్యలవుతున్్నరు. అరందుకనే అటిటి గురువుల వదదేకు వెళ్్ళ 
అస్రంఖా్యక జనరం వారిని యెరంతగానో సేవిరంచినప్పటికీ 
కుట్రంబాలలో శారంతి మాత్రం లభిరంచడరం లేదు. ఇక యీ 
పరిస్థాతి చక్కబడేదెలా? 

అలాగాక నిజమైన అధా్యతి్మకత అరంటే ఏమిట్ 
శ్ధిరంచి, దానిని సాధిరంచినవార్ మహ్తు్మలు. అటిటివార్ 
పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు. ఆయన వాచాగాక ఆచరిరంచి 
చూపారు గనుకనే ఆచారు్యలు అయిన్రు. ఆయన జీవిత 
విధాన్ని్న మనరం పరిశీలనగా గమనిసే్తుగాని లౌకికతకు 
-- పారమారిథాకతకు గల స్రంబరంధ్రం మనకు అరథారంకాదు. 
లౌకికత, పారమారిథాకతకు యెట్వరంటి ఆటరంకమూ కాదని, 
నిజమైన పారమారిథాకత ధ్ర్మబదదేమైన లౌకిక జీవితాని్న 
ఆచరిరంచేలా చేస్్తురందని, ధ్ర్మబదదేమైన లౌకిక జీవితరం 
పారమారిథాకతకు దారితీస్్తురందని ఆయన చెపే్పవారు.

నిజమైన ఆధా్యతి్మకవేత్తు ధ్ర్మమాచరిసా్తుడు. 
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పరిస్థాతులతో స్రుదేకుపోతాడు. పరిస్థాతులను 
స్రిదిదుదేకురంటాడు. అరందుకే శారంతిగా వురంటాడు. 
ఇతరులకు శారంతిని కలుగజేసా్తుడు.

పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి విషయరంలో యిది అక్ర స్త్యరం. 
ఆయన ధ్రా్మన్్నన్నడూ తప్పలేదు. ఆధా్యతి్మక జీవితాని్న 
వీడన్ లేదు. ధ్ర్మబదదేమైన లౌకిక జీవితాని్న గడుప్తూనే 
ఆధా్యతి్మకతను సాధిరంచారు. కనుకనే ఆయన నిజమైన 
ఆధా్యతి్మకవేత్తు. అరందుకనే ఆయన నేటి కుట్రంబ అస్్తువ్యస్్తు 
పరిస్థాతికి చక్కని పరిష్్కర మారగొరం చెపా్పరు. అదే స్మరథా 
స్దుగొరుడైన శ్రీ సాయిబాబాను పరిచయరం చేయడరం.

శ్రీ సాయిబాబా ప్రతే్యకిరంచి ధ్ర్మ ప్రబోధ్రం 
చేయనప్పటికీ ఆయన అప్్పడప్్పడూ చెపి్పన 
అమృతవాకు్కలు, ధ్ర్మవచన్లే నిత్యజీవితరంలో 
మనకు అడుగడుగున్ వుపయోగపడతాయి. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారు వాటినని్నరంటినీ ఒకచోట చేరిచి, కూరిచి ‘శ్రీ 
సాయిబాబా సూకు్తులు’ గా మనకు ‘శ్రీసాయి లీలామృతము’ 
లో అరందిరంచారు. వాటిని ఆచరిరంచడానికి ప్రయతి్నస్్తురంటే 
చాలు. అనుక్ణము అవే మనకు మారగొదర్శికాలవుతాయి.

ఉదాహ్రణకు - ‘పని చెయి్య, దేవుని 
న్మముచచిరిరంచు, స్ద్రగొ్రరంథాలు చదువు’ అన్న బాబా 
సూకి్తుని ఆచరిరంచడానికి ప్రయతి్నసూ్తురంటే పని 
చేయడరం ప్రారరంభిసా్తుము. ఈ ‘పని చెయి్య’ అనే సూకి్తుకి 
అరథారం యేదో ఒక పని మాత్మే చేయడమనికాదు. 
సాధ్్యమైనరంత యెకు్కవ పని చేయడమని. అప్్పడేరం 
జరుగుతురందరంటే మనరం మన పనులు చేస్కోవడరం 
మాత్మేగాక యితరుల పనులుగూడ చేసా్తుము. ఆ 
విధ్రంగా యితరుల పనిలో పాలుపరంచుకోవడరం వలలి 
వారికి పని తగిగొరంచిన వాళ్్ళమవుతాము. దాని వలన 
బద్ధకము, యితరులకు మనమెరందుకు చెయా్యల్ అనే 
భావన తొలగి నిసావారథాత మనలో న్లకొరంట్రంది. పని 
చెయ్యమనడరం దేవుని న్మముచచిరిసూ్తు చేయమన్్నరు 
గనుక భగవరంతుని స్్మరిరంచడరం జరుగుతురంది. చేసే 
పనిని భగవరంతుని సేవగా భావిసూ్తు చేసే్తు భగవరంతునిపై 
అరంతకరంతకూ భకి్తు భావరం పెరుగుతురంది. అరంతేగాక 
‘స్ద్రగొ్రరంథాలు చదువు’ అన్్నరు బాబా. మరంచి ప్స్్తుకాలు 
చదవడరంవలలి పెదదేలు యేమి చెపా్పరో, వారు మనలను 
యేమి చేయమని చెపా్పరో మనకు తెల్స్ ఆచరిరంచడానికి 

ఆస్కి్తు కలుగుతురంది. మహ్తు్మల చరిత్లు పఠిరంచడరంవలలి 
వాళ్్ళ ఆచరణ, సూకు్తులు మన మనస్సులకు హ్తు్తుకుని 
అలా ఆచరిరంచడానికి వుదు్యకు్తులమవుతాము. అలా 
ఆచరిరంచడానికి ప్రయతి్నస్్తున్నకొదీదే మనలో ఒక విధ్మైన 
శారంతి, తృపి్తు కల్గి అరంతకరంతకూ ఆ మారాగొన నడవాలనే 
ప్రీతి కలుగుతురంది. మనము మహ్తు్మలు చెపి్పన ప్రకారరం 
ఆచరిరంచడానికి ప్రయతి్నస్్తురంటాము గనుక, వారికి ప్రీతి 
పాత్రులమవుతాము. అప్పటినురండి వారి అనుగ్రహ్రం మనపై 
ప్రస్రిసూ్తు వురంట్రంది.

అలాగే ‘వరంతులు, కీచులాటలు వదుదే’ అని, 
“ఎవరెవరిపై కోపగిరంచిన్ న్కు బాధ్ కలుగుతురంది’ అని, 
‘వాదిరంచవదుదే, పది మాటలకు ఒక మాటతో స్మాధానరం 
చెప్్ప’ మొ॥న బాబా చెపి్పన సూకు్తులను ఆచరిరంచడానికి 
ప్రయతి్నరంచినప్డు మనకు యితరులతో తగువులాటలు 
తగిగొపోతాయి.

అలాగే మామూలుగా మనకు స్హ్జరంగా వురండే 
అసూయను జయిరంచడానికి బాబా యిచిచిన వివరణతో 
అతి కషటిమైన అసూయను జయిరంచడరం స్లువుగా 
మారిపోతురంది.

ఈ విధ్రంగా బాబా చెపి్పన సూకు్తులను ఆచరిరంచడానికి 
ప్రయతి్నస్్తురంటే మనకు, మనవలలి యితరులకు యెరంతో 
శారంతి లభిస్్తురంది. ఆ విధ్రంగా కుట్రంబరంలోని వారరందరూ 
ప్రవరి్తుసే్తు ఆ యిలులి ప్రశారంతరంగా వురండక యేమవుతురంది?. 
ఈ విధ్మైన ప్రవర్తునవలలి యెరంతో కషటితరమైన ధ్ర్మబద్ధ 
జీవితరం అతి స్హ్జరంగా మారుతురంది. కుట్రంబరం యెలా 
వురండాలని మన పెదదేలు చెపా్పరో అలా వురంట్రంది. అటిటి 
కుట్రంబరం యితరులకు ఆదర్శిమవుతురంది.

“మనకు ఆధా్యతి్మకత కావాలన్్న, లౌకికరంగా 
శారంతిగా జీవిరంచాలన్్న బాబా సూకు్తులను ఆచరిరంచక 
తప్పదు” అని పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు చెపే్పవారు. కనుక 
పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి 75వ జన్మదిన స్రందర్భరంగా 
తలపెటిటిన ‘కృతజఞుతా మహోతసువ’ స్రందర్భరంగా మనరం 
ఆయన చెపి్పనట్లి బాబా సూకు్తులను ఆచరిరంచడానికి 
ప్రయతి్నదాదేము. తదావారా పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి యొక్క 
శ్రీ సాయిబాబా యొక్క అనుగ్రహ్ని్న, కుట్రంబరంలో 
స్ఖశారంతులను పొరందుదాము.
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'బాలోన్మత్్త పిశాచవత్' అన్న 
శాస్త్రవర్్ణనకు వాస్్తవరూపం!!

పూజయు ఆచార్యు శ్రీ ఎక్కిర్ల భర్ద్్వజ

1963 వ స్రంవతసురరంలో శ్రీ 
సాయిన్థుని స్మాధి వదదే 

స్తు్పరుషుల దర్శినము, ఆశీరవాచనము 
లభిరంచాలన్న న్ ప్రారథానకు ఫల్తమే 
న్కు చీరాలలో నివస్రంచిన శ్రీ 
అవధూత సావామివారి దర్శినరం. 
1966లో కొరంతకాలరం జిలెలిళ్్ళమూడి 
అమ్మ స్ని్నధిలో ఉన్్నను. అప్్పడు 
టైఫాయిడ్ జవారరం వచిచి తగిగొ, 23 
రోజున పథ్యరం పెటాటిక తిరగబెటిటిరంది. 
అమ్మ స్లహ్ మేరకు నేను చీరాలలోని 
డాకటిర్ శ్రీధ్రరావుగారి ఆస్పత్రిలో 
చేరాను.

రోజూ రాత్రి 11 గరంటల దాకా 
డాకటిర్ గారితో స్తా్కక్షేపరం చేసేవాడిని. 
పగలరంతా మాతృశ్రీ ఆరంగలి స్రంచికలకు 
వా్యస్ రచన్రథారం బైబిల్, కొరాన్ వరంటి 
గ్రరంథాలను చదవటరం, వా్యసాలు 
రాయటరం, ప్రెస్ నురంచి వచేచి ప్రూప్లు 
దిదుదేకోవడరం, సాటి ఉదో్యగులతోన్, 
నను్న చూడవచిచిన మిత్రులతోన్ 
మహ్తు్మల గురిరంచి చెబుతూ ఉరండటరం 
- పగలరంతా ఇదీ న్ కాలక్షేపరం. ఇలా 
ఉరండడరంతో న్కు అక్కడ ఆస్పత్రిలో 
పేషరంట్ ననిపిరంచేదే కాదు.

ఇలా కొదిదే రోజులు గడిచాయి. 
ఒకరోజు చీరాల వాస్్తువు్యడైన 
ఒక మిత్రుడు అన్్నరు: “మీకు 
మహ్తు్మలరంటే ఇరంతటి ఆస్కి్తు ఉరందని 
న్కు తెల్యదు. ఈ ఊళ్లి ఒక సావామి 
ఉన్్నరు. ఆయన చాలా గొప్పవాడని 
కొరందరు అరంటారు. ఆయనను చూచి 
మీ అభిప్రాయరం చెప్పరండి. మురందుగా 
నేనేమీ చెప్పను. ఆయనకు గడడాము, 
జడలు ఉరంటాయి. బోదకాలు, మాస్న 
గుడడాలతో చాలా ఏవగిరంప్గా ఉరంటారు. 
ఎవరిని ఏమీ అనరు. ఆయన పేరు, 
ఊరు ఎవరికి తెల్యదు. పాతిక, 
ముపె్ప్ప స్రంవతసురాల నురంచి చీరాలలోనే 
తిరుగుతున్్నరు. తెలలి గారంధీ బొమ్మ 
దగగొర, సూ్కలు పక్క వీధిలోను 
ఎకు్కవగా తిరుగుతురంటారు. ఈ 
గురు్తులు చెబితే మీకు ఎవరైన్ ఆయన 
ఆచూకీ చెబుతారు” అని. ఇరంకా న్కు 
ఆయనను చూచేదాకా నిద్ర పటేటిటట్లి 
లేదు. మరా్నడే  నను్న చూడటానికి 
ఆస్పత్రికి వస్్తున్న స్తదరులు శ్రీ 
మారుతీ రామారావుగారితో వారి 
గురిరంచి చెపా్పను.

“కానివవారండి, జవారరం పూరి్తుగా 

తగగొనివవారండి. తగాగొక చూదుదేరుగాని” 
అన్్నరు.

“అలా కాదు ఆయనను వెరంటనే 
చూడాల్. దాని వలేలిమీ న్కు జవారరం 
ఎకు్కవవవాదు. తగిగొన్ తగగొవచుచి” 
అన్్నను. కారణరం - ఆయన దర్శినరం 
న్కు ప్రసాదిరంచడానికే శ్రీ సాయి న్కు 
ఆ జవారాని్న, అమ్మ ఆజఞును, మిత్రుల 
సూచనలను యిచిచి వురండవచచిని 
తోచిరంది. అరందుకే మరిరంత పట్టిదలగా 
మాటాలిడాను.

మరుస్టి రోజు మధా్యహ్్నరం 
రెరండు గరంటల స్మయరంలో శ్రీ 
మారుతీ రామారావు రిక్షా తెపి్పరంచి 
నను్న తెలలిగారంధీ బొమ్మ వదదేనున్న 
కృష్ణమూరి్తు హోటల్ కు తీస్కువెళ్లిరు. 
ఆ హోటలు ఒక పెరంకుటిలులి. 
అరుగుల మీదకు వాల్న పెరంకుల 
పరంచలో గోడను ఆనుకొని కూరుచిన్న 
ఒక వికృతరూపాని్న చూపిరంచి శ్రీ 
మారుతి అన్్నరు: “వీరి గురిరంచే మీరు 
అడిగిరంది!” అని. నేన్శచిర్యపోయాను. 
ఆయన పిచిచివాడై ఉరండవచుచి కానీ 
సావామియై ఉరండరనుకున్్నను. 
ఆధా్యతి్మక స్రంపను్నల ముఖరంలో 
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ఉరండే దివ్యతేజస్సు ఆయనలో 
ఏమాత్రం లేదు. శరీరము, గుడడాలు 
బాగా దుము్మకొట్టికుపోయి 
వున్్నయి. ఎడమ కాలు పిక్క దగగొర 
నురంచి పాదమరంతా విపరీతమైన 
బోదకాలు. జుట్టి జడలుకటిటి పాయలు 
పాయలుగా వేలాడుతోరంది. అప్్పడే 
టిఫిన్ తిన్నట్లిగా గడడారం నిరండా, మూతి 
నిరండా, చేతి మీద ఇడీలి పలుకులు, 
పచచిడి అరంట్కొని వున్్నయి. 
వయస్సు స్మారు 55 స్రంవతసురాలు 
ఉరంట్రంది. కొరంచెరం సూథాలకాయుడు. 
మనస్లో ఏ ఆలోచనలు లేనివాడిలా 
కళ్్ళ ఆరు్పతూ, ప్రపరంచరంలో ఏ 
వస్్తువు - ముఖము పరిచయరం లేని 
వ్యకి్తులా నిరివాకారరంగా రోడుడామీదకు 
చూస్్తున్్నరు. 

తన రెరండు చేతివేళ్లిను ముడిచి 
ఒక చేతి వేళ్లి మధ్్య కణుప్లతో మరొక 
చేతి వేళ్్ళ మధ్్య కణుప్లను తరచు 
నొకు్కతూ పళ్్ళ గటిటిగా బిగిస్్తున్్నరు. 
నేను కాసేప్ అలాగే నిలబడిపోయాను. 
ఆయన వికృతరంగా నోరు తెరిచి 
ఆవల్రంచారు. ఇతరులు అస్హ్్యరంగా 
చూసా్తురన్న స్్పృహ్ ఆయనకు ఉన్నట్లి 
లేదు. నోరు తెరవడానికి ఎరంతవరకు 
వీలు ఉరంట్రందో అరంతవరకు తెరచి 
ఆవల్రంచిన నోట్లి కొని్న పనులు 
ఊడి కొని్న మొదలు కదులుతున్న 
దశలో కనిపిరంచాయి. ఒక్క క్ణరం 
నమస్్కరిదాదేమని తలరంప్ వచిచిన్ 
ఆయన అస్లు మహ్తు్మలు 
కార్మోనని, పిచిచివార్మోనని 
ఆయనకు మొకు్కతురంటే అరందరూ 
చూచి ఏమనుకురంటారోనని 
వెనకాలోచన వచిచిరంది. వెరంటనే ఆయన 
మొటటిమొదటిసారిగా ఒక్క చూప్ న్పై 

విస్రి మళ్్ళ నను్న తన నిరలిక్ష్సాగరరంలో 
మురంచివేశారు. అప్్పడు న్కు, 
‘నేను ఆయన దృష్టికి రాలేదా, లేక 
నేనేరం చేసా్తునో గమనిరంచి తరావాత 
న్ పటలి తమ వైఖరిని నిర్ణయిరంచుకో 
చూస్్తున్్నరా?’ అని ఆలోచన 
వచిచిరంది. అయితే న్కు ఆ క్ణరంలో 
ఒక స్రంగతి మెరుప్ మెరిస్నట్లి 
అవగతమయి్యరంది. అదేమిటరంటే, 
ఆయన రూపరంలో, చూప్లో ఏమీ 
విశిషటిత లేకపోయినప్పటికీ, ఆయన 
పటలి న్ మొదటి అభిప్రాయరం 
స్డల్రంది. ఆయన స్ని్నధిలో న్ 
మానస్క స్థాతి మారిరంది. తరావాత పది 
పదిహేను నిమిష్లసేప్ నేన్వరో నన్న 
విషయరం, న్కు జవారమన్న స్రంగతి, 
ప్రక్కన మిత్రుడున్న స్రంగతి పూరి్తుగా 
మరుప్ వచిచిరంది. న్ బాహ్్యదృష్టి 
ఆ వికారరూపరంపైన నిల్చిన్, అది 
ఎప్్పడో నిరిలిప్తురంగా అయిపోయిరంది. 
మనస్ ఏ రూప్ ధ్రిరంచకురండా అలా 
ఖాళ్గా, ప్రశారంతరంగా, నిర్మలరంగా 
ఉరండిపోయిరంది. తిరిగి ఆస్పత్రికి నేను 
వెళ్లిలన్న స్రంగతి గురు్తుకు రావడరంతో 
న్ జవారరం స్రంగతి కూడా గురు్తుకు 
వచిచిరంది. చివరకు ఎలాగో సాహ్స్రంచి 
“నమసా్కరరం సావామి” అన్్నను. ఆయన 
పలుకలేదు. అస్లు వినిపిరంచుకున్నటేలి 
లేదు. మళ్లి అదే మాట అన్్నను. మళ్్ళ 
మౌనమే! చివరకు ఎలాగైన్ స్ర్ నేను 
తిరిగి ఆస్పత్రికి వెళ్్ళలోగా ఒక్కసారైన్ 
ఆయన దృష్టిని ఆకరి్షరంచి ఆయన 
న్కేస్ చూచే విధాన్ని్న బటిటి ఏదైన్ 
ఒక్కమాటైన్ ఆయన మాటాలిడితే, ఆ 
మాట తీరును బటిటి వారికి న్పై గల 
వైఖరిని గమనిరంచాలన్న స్రంకల్పరంతో 
ఆయన పాదాలు తాకి నమస్్కరిరంచాను. 

ఆయన ఏమి పటటినట్లి అవి అస్లు 
తన పాదాలే కానట్లి కూరుచిన్్నరు. 
నేను ఇరంకొరంచెరం సేప్ నిలుచుని 
“వెళ్లిసా్తును సావామి, నమసా్కరరం” 
అన్్నను. అన్స్క్తుతతో కూడిన 
మౌనమే మళ్్ళ స్మాధానరం!

ఆ రోజుకి వెనకి్క వెళ్లి, మరురోజు 
నేను ఒక్కడినే అదే చోట సావామి 
దర్శినరం చేస్కున్్నను. శ్రీ సావామి 
నిరలిక్ష్ వైఖరిలో ఎలారంటి మారు్ప లేదు.

ఇరంతలో న్ మనస్లో ఒక 
భావరం మెరుప్లా మెరిస్రంది. న్ 
ఇషటిదైవమైన శ్రీ శిరిడి సాయిన్థుడు 
తనకూ, ఇతర మహ్తు్మలకు భేదరం 
లేదని, తానే స్కల సాధుస్వారూపడననీ 
చెప్పడమే గాక, తమ భకు్తులకు నిదర్శిన 
పూరవాకరంగా నిరూపిరంచారు కూడాను. 
అట్వరంటప్్పడు వీరి రూపరంలో మాత్రం 
ఆయన ఎరందుకురండరు? కనుక 
ఈయన మహ్తు్మడే అయితే నేను 
వరందసారులి సాయి న్మరం స్్మరిరంచే 
లోగా, ఈయన తన కృపకు చిహ్్నరంగా 
ప్రసాదమేదైన్ నేను అడగకనే ఇవావాల్. 
అటాలి జరిగినటలియితే నేను మళ్్ళ 
వీరిని దరి్శిరంచవచుచి. లేకపోతే నేను 
వీరి దగగొరకు రానవస్రరం లేదు. ఇలా 
అనుకొని మనస్లో సాయిని స్్మరిరంచ 
న్రరంభిరంచాను.

నేను స్మారు 30 సారులి 
సాయిన్మరం స్్మరిరంచానో లేదో 
గోడకానుకుని కూరుచిన్న సావామి అరథా 
పదా్మస్నరంలో నిటారుగా కూరుచిరంటూ, 
న్పై   దృష్టి కేరంద్రీకరిరంచి తన జేబులోరంచి 
ఒక చారి్మన్ర్ స్గరెట్టి, అగిగొపెట్టి 
తీస్ న్ చేతికిచిచి “స్గరెట్టి కాలుచికో 
సావామి” అన్్నరు. యారంత్రికరంగా చేయి 
చాపానే గాని ‘న్కలవాట్ లేదు’ 
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అని చెపా్పలనిపిరంచిరంది. వెరంటనే న్ 
మనస్ మేల్్కని ‘ఆయన కృపకు 
చిహ్్నరంగా ప్రసాదరం కోరిరంది నీవే. 
ప్రసాదరం ఇస్్తురంటే కాదనటరం ఏమిటి?’ 
అని హెచచిరిరంచిరంది. వెరంటనే స్గరెట్టి 
దము్మ పీలాచిను. అదే మొదటిసారి 
కావడరంతో పొరబోయిరంది. ఎలాగో ఆ 
స్గరెట్టి పూరి్తు చేశాను. అది పూర్తుయే్య 
లోగానే సావామి న్కు మరో స్గరెట్ 
ఇసూ్తు “కాలుచి” అన్్నరు. ఆపైన ఇడీలి, 
దోసె, ఉపా్మ, చెటీ్న వగైరాలు వరుస్గా 
ప్రక్క హోటల్ నురంచి తెపి్పరంచి 
యిచాచిరు. ఇక తినలేనని మనస్లోనే 
చెప్్పకున్్నను. అరంతే! మర్మీ 
ఇవవాలేదు.

సావామి స్ని్నధిలో న్కు కల్గే 
చిత్తుశారంతి చాలా గాఢమై నను్న 
తీవ్రంగా వారి వైప్కు ఆకరి్షరంచేది. 
ఆయనను దరి్శిరంచినప్్పడలాలి న్కు 
కల్గే చిత్తుశారంతి ఆ తరావాత స్మారు 
న్లరోజులు ఉరండి నేను నిత్యము 
చేస్కునే ధా్యన్న్్నరంతో పటిషటిరం చేసేది. 
ఆయన దగగొరకు వెళ్్తురంటే న్ తరండ్రి 
దగగొరకు నేను పోతున్నటలినిపిరంచేది. 
ఈ అఖిల జగతు్తు ఒక యెతు్తు, ఆయన 
ఒక్కరూ ఒక యెతు్తు అనిపిరంచేది.

సావామి దేహ్క్షాళ్న ఏన్డూ 
చేస్కునేవారు కాదు. బహిర్దేశానికి 
వెళ్లిన్, ఏదైన్ ఆహ్రరం స్వాకరిరంచిన్ 
దేహ్ని్న కడుకు్కనేవారు కాదు. ఆయన 
కట్టికున్న గుడడాలు చెప్పలేనరంతగా 
మాస్ ఉరండేవి. రోడలిమీద, రోడలి పక్కన, 
చెత్తుకురండీల ప్రక్కన, మురుగు కాలువల 
ప్రక్కన, స్్మశానరంలోన్, తాళ్రం 
వేస్వున్న ఇరండలి పరంచల మెటలిమీద, 
వరరండాలలోన్ కూరుచినేవారు. 
బుది్ధ ప్టిటినప్్పడు ఎక్కడ కూరుచిని 
ఉరంటే అక్కడే పడుకునేవారు. కరండులి 

ప్స్గటిటి నీరు కారిపోతున్్న దాని్న 
తుడుచుకునేవారు కాదు. ఇతరులను 
తుడవనిచేచివారు కాదు. ఎప్్పడైన్ 
ఎవరైన్ బలవరంతాన తుడవబోతే, 
“నీకెరందుకయా్య అరంత బాధ్?” అని 
వారిరంచేవారు. ఆయన సామాన్యరంగా 
ఎప్్పడూ ఎవరితోన్ మాటాలిడేవారు 
కాదు. తనకు తోచినప్్పడు ఎదుటపడడా 
వ్యకి్తుని “ధ్ర్మమియ్యయా్య” అని చేయి 
జాపేవారు. వారు ఇవవాకపోతే ఆయన 
ఏమి అనేవారు కాదు. వెరంటనే 
ఆయనకు మరెవరైన్ డబుబు ఇవవాబోతే 
కొరందరి దగగొర తీస్కునేవారు. కొరందరి 
వదదే నిరాకరిరంచేవారు. ఆయన 
గుడడాలు, శరీరము అరంత మురికిగా 
ఉన్నప్పటికీ, ఆయన స్మీపాన ఈగలు 
ముస్రడరం గానీ, దురగొరంధ్రం కానీ ఏమీ 
వురండేవి కావు. ఒకొ్కక్కప్్పడు తనలో 
తాను పకపక నవువాకునే వారాయన. 
అరుదుగా పక్కవారికి వినిపిరంచనరంత 
న్మ్మదిగా ఏదో గొణుకో్కవడరం కూడా 
కదుదే. సూరా్యస్్తుమయ స్మయరంలో 
తన దగగొర ఎవరూ వురండటము 
ఆయనకు ఇషటిరం లేనట్లిగా తోచేది. 
ఆ స్మయరంలో పళ్్ళ పట పట 
కొరుకుతూ, రెరండు చేతివేళ్లిను 
ముడిచి ఒక చేతివేళ్్ళ కణుప్లతో 
మరో చేతి కణుప్లను గటిటిగా నొకి్క 
రాసూ్తు ఉరండేవారు. ఆ కారణరంగానే 
కాబోలు కణుప్ల పై భాగాలు 
కాయలు కాచి ఉరండేవి. భకు్తులెవరైన్ 
ఆయనకు నమస్్కరిరంచినప్్పడు 
ఒకొ్కక్కప్్పడు ప్రతి నమసా్కరరం 
చేసేవారు. ఒకొ్కక్కప్్పడు నిరిలిప్తురంగా 
ఊరుకునేవారు. 

ఆయనకు బుది్ధ ప్టిటినప్్పడు 
భకు్తులతో “అగిగొపెట్టి, స్గరెట్లి, బీడీలు, 
ఊదువతు్తులు, కరూ్పరరం తీస్కురా 

సావామి” అనేవారు. అవి తీస్కురాగానే 
కరూ్పరరం నేల మీద పెటిటి వెల్గిరంచి, ఆ 
మరంటలోనే అగరొతు్తులనీ్న వెల్గిరంచి, 
అవి చివరిదాకా మరండిపోయేదాకా 
చేతో్తు పట్టికుని కూరుచినేవారు. ఆ 
మరంటలోనే అగరొతి్తు పెట్టిలను పై 
కాగితాలను కాలేచిసేవారు. ఆ తరావాత 
స్గరెట్లి కాలేచివారు. ఆయన స్గరెట్లి 
కాలేచి పద్ధతి విరంతగా ఉరండేది. 
తడవకు మూడుసారులి చొప్్పన 
కులిప్తురంగా తవారగా దము్మ పిలుసూ్తు 
అలా మూడుసారులి (అరంటే మొత్తురం 
తొమి్మది సారులి) పీలేచిస్ ఆ స్గరెట్టిను 
నేల మీద పెటిటి ఇరంకొక స్గరెట్టిను 
వెల్గిరంచేవారు. కాలేచిస్న స్గరెట్టిను 
ఒకదాని వెనుక ఒకటి లైనుగా నేలమీద 
పెటేటివారు ఒకొ్కక్కప్్పడు కాల్పోయిన 
బీడీలను అలాగే అక్కడే వదిలేస్ 
అక్కడ నురంచి లేచి వెళ్లిపోయేవారు. 
ఒకొ్కక్కప్్పడు కాల్పోయిన 
అగిగొప్లలిల గురండ్రటి తలలను విరచి 
నడిన్తి్తున వేస్కునేవారు. అలానే 
ఒకొ్కక్కప్్పడు స్గరెట్లి బూడిదను 
న్తి్తుకి రాస్కునేవారు. అప్్పడప్్పడు 
కాలుతున్న స్గరెటలితో చేతి వేళ్్ళ 
కడుప్ల మీద ఉన్న గుడి పిలలిలను 
కాల్చి చురుమన్నప్్పడు ఫకు్కన 
నవువాకునేవారు. స్గరెట్టి తను 
కాలుసూ్తు, ఒకొ్కక్కప్్పడు భకు్తునికి 
ఒక స్గరెట్ ఇచిచి కాలుచికోమనేవారు. 
ఒకో్కసారి స్గరెట్ ఇచిచి 
దాచుకోమనేవారు. మరొకప్్పడు ఖాళ్ 
స్గరెట్టి పెట్టిలను, అగరొతి్తు పెట్టిలను 
భకు్తులకిచిచి “ఇవి జేబులో పెట్టికో 
అయా్య” అనేవారు.
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మాతృదేవి స్్మమృతులు
శ్రీమత్ విశాలాక్షి, నాగోలు

న్గోలు స్తసురంగ స్భ్్యరాలు 
శ్రీమతి విశాలాక్షిగారు, పూజ్యశ్రీ 

అల్వేలుమరంగమ్మ తల్లి లీలావైభవాని్న 
ఈ విధ్రంగా తెల్యచేస్్తున్్నరు.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మలా్కజిగిరిలో ఉన్నప్్పడు శ్రీమతి 
పదా్మవతిగారు ఎనో్నసారులి నను్న 
వారి దర్శిన్నికి రమ్మని చెపి్పన్ 
నేను వెళ్్ళలేకపోయాను. ఆ తరావాత 
అమ్మగారు మలా్కజిగిరి నురండి 
న్గోలుకి వచాచిరు. అక్కడి నురండి  
ఒకసారి అమ్మగారు ఒరంగోలుకి వెళ్లిరు. 
వారి దర్శిన్నికై శ్రీమతి పదా్మవతిగారు 
ఒరంగోలు వెడుతురంటే, నేనుకూడా వెళ్లి 
దర్శినరం చేస్కున్్నను. అదే న్కు 
ప్రథమ దర్శినరం. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని 
దరి్శిరంచుకోగానే, చాలా ప్రశారంతరంగా 
ఆనరందరంగా అనిపిరంచిరంది. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు తిరిగి వచాచిక, నేను  
తరచుగా న్గోలు వెడుతురండేదాని్న. 
అప్పట్లి ప్రతి గురువారరం నిలయరంలో 
పూజ జరిగేది. అప్్పడు న్కు కూడా 
పూజ చేస్కునే అవకాశరం వచిచిరంది. 
తరవాత శ్రీనివాస్గారి పెళ్లియిన 
పదహ్రురోజుల పరండగకి, పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు, ప్రసాదరం చేసే సేవ ఇచాచిరు. 
ఆ తరావాత వేదమ్మగారి పెళ్లిరోజున ఆ 

సేవ లభిరంచిరంది. ఇలా నేను న్గోలుకి 
ఎకు్కవగా వెడుతురండటరం జరిగిరంది. 
కొన్్నళ్్ళకి 2009లో మా మకారం 
న్గోలుకి మార్చిశాము. 

2018లో న్కు కొరంచెరం 
అన్రోగ్యరంగా ఉరండటరంతో లేడీ 
డాకటిరుని కలవడరం జరిగిరంది. 
ఆమె ట్స్టిలు చేస్, “ఓవరీస్ లో 
గడడాలున్్నయి. అవి కానసుర్ కి 
స్రంబరంధిరంచినవని కొని్న పరీక్లలో 
కనిపిరంచిరంది. మీరు వెరంటనే  ఆపర్షన్ 
చేయిరంచుకోవాల్” అని చెపా్పరు. 
ఆ స్మయరంలో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
జగగొయ్యపేటకు వెళ్లిరు. ఆపర్షన్ 
స్రంగతి తరవాత చూస్కోవచుచిలే అని, 
కొరంతమరందితో కలస్, నేన్ అక్కడకి 
వెళ్్ళపోయాను. మా కొడుకు, కోడలు  
ఆపర్షన్ చేయిరంచుకొమ్మని ఒకటే 
గొడవ! పదిరోజుల తరువాత, పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు మమ్మల్ని కొరంతమరందిని 
పిల్చారు. నను్న చూస్, “ఆరోగ్యరం 
ఎలా వురంది?” అని అడిగారు. “బాగానే 
ఉరందమా్మ, ఆపర్షన్ చేయాల్, 
కా్యనసుర్ అరంట్న్్నరు” అన్్నను. “మరి 
చేయిరంచుకోలేదేరం?” అని అడిగారు. 
“చేయిరంచుకున్్న ఉపయోగరం 
ఉరండదని, చేయిరంచుకోలేదు 

అమ్మగారు” అన్్నను. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు కొరంతసేప్ అయా్యక, 
“వెరంటనే బయలుదేరివెళ్లి, సెకరండ్ 
ఒపీనియన్ తీస్కో” అని చెపా్పరు.  
న్కు అక్కడనిరంచి రావడానికి ఇషటిరం 
లేకపోయిన్ వారి మాట మేరకు 
బయలేదేరాను. వచిచిన తరావాత సెకరండ్ 
ఒపీనియన్ తీస్కురంటే,  న్కు వెరంటనే 
ఆపర్షన్ చెయా్యలన్్నరు. స్ర్నని, 
మరా్నడు ఆపర్షన్ కి రెడీ అయా్యను. 

కానీ యెరంత బిలులి వేసా్తురో, 
డబుబు ఎక్కడ నురంచి తెసా్తుము?  అని 
ఒకటే బెరంగ!  ఆపర్షన్ తరువాత న్ 
పనులు నేను చేస్కోగలనో లేదోనని  
దిగులు. కా్యనసుర్ కి  ఆపర్షన్ తరవాత 
కూడా ట్రీట్్మరంట్ అవస్రరం అవుతురంది. 
ఇదరంతా ఎలానన్న ఆరందోళ్న ఒక పక్క!  
ఈ భయాలు ఇలా ఉరండగా, డాకటిర్ 
నను్న కౌనిసుల్రంగ్ కి పిల్చి, పేగు వరకు 
గడడా ఉరందని, అవస్రరం అయితే పేగు 
కట్ చెయా్యలని అలా చేసే్తు మలరం బైటికి 
రావడానికి స్రంచి పెటటివలస్ వస్్తురందని 
అరందుకు ఒప్్పకురంటేనే ఆపర్షన్ 
చేసా్తుమని  అలా స్రంతకరం చెయ్యమని 
చెపా్పరు. “మీర్ దిక్కమా్మ” అరంటూ, 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి అక్కడనిరంచే  
నమసా్కరరం చేస్కుని, స్రంతకరం 
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చేసాను. ఈలోగా మా అబాబుయి వచిచి, 
ఆపర్షనుకి, 2,10,000/- రూపాయలు 
అవుతురందట అని చెపా్పడు. అదెలా 
స్మకూరుతురందని ఒక బెరంగ. 

మొతా్తునికి ఆపర్షన్ అయా్యక, 
డాకటిర్ న్తో, “యూ ఆర్ వెరీ లకీ్క,  
మీకు పేగు కట్ చెయ్య వలస్న అవస్రరం 
రాలేదు” అని న్ భ్జరం తటిటి చెపి్పరంది. 
వెరంటనే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి కృపకు, 
కళ్్ళ చెమరాచియి. అదయా్యక  అరంత 
బిలులి ఎలా కటాటిలా అనుకురంట్రంటే, 
మా అబాబుయి  కళ్్ళనీళ్లితో, ఆనరందరంతో, 
“అమా్మ! జీరో బిలులి వేశారు” అని 
చెపా్పడు. న్కేమి అర్ధరం కాలేదు. ఇదెలా 
సాధ్్యరం? ఇన్సురెన్సు వాళ్్ళ కొరంత, 
హ్స్్పటలువాళ్్ళ కొరంత, మా అబాబుయి 
ఆఫీస్వాళ్్ళ కొరంత, స్హ్యరంతో, 
బిలులి నిల్ కి వచిచిరంది. నిజరంగా ఒక్క 
రూపాయి కూడా కటటికురండా బైటికి 
వచాచిము. ప్రతే్యకిరంచి, హ్స్్పటల్ 
వాళ్్ళ, ఆరోజే మొటటిమొదటిసారిగా 
డిసౌ్కరంట్ ఇచాచిరట. మా పరిస్థాతిని 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు అడుగడుగుకి 
ఎలా చక్కపెటాటిరో! ఏమిచిచి ఋణరం 
తీరుచికోగలను? ఇదరంతా అయా్యక 
అస్లైన అదు్భతరం ఏమిటరంటే, బయాపిసు 
రిపోర్టి లో ‘కానసుర్ లేదు, ఇరంక ట్రీట్్మరంట్ 
అక్కర లేదు’ అని వచిచిరంది. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు న్కు ప్రాణభిక్ పెటాటిరు. 
ఇరంతకన్్న గొప్ప నిదర్శినరం ఇరంకొకటి 
ఉరండదేమో. నిజానికి పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు, సెకరండ్ ఒపీనియన్ 
తీస్కొమ్మన్నప్్పడే, న్ పరిస్థాతి అరంతా 
స్రిచేసేశారనిపిస్్తురంది.  వారి కరుణ 
ఎరంతటిదని చెప్పగలను.

ఆ తరువాత మాకు ఇరంకొక 
పెదదేగరండరం వచిచిరంది. దానినిరంచి కూడా 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు గట్టికి్కరంచారు. 

వేదమ్మగారి పాపకి పేరుపెటేటిరోజు 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు నను్న భిక్ 
చెయ్యమని చెపా్పరు. బిక్ చేసూ్తు 
ఉరండగా, మా కోడల్కి చేతులు 
వణకటరం మొదలయి్యరంది. ఎప్్పడు 
హుష్రుగా వురండే అమా్మయి, ఇలా 
అయిపోతోరందేమిటా అనుకున్్నను.  
కాసేసుపటికి కాలు కూడా వణకటరం 
మొదలయి్యరంది. న్కు భయమేస్  
హ్స్్పటల్ కి తీస్కువెడితే, మరందులు 
రాస్చిచి ‘వీటితో తగిగొపోతురంది’ అన్్నరు. 
ఒక పది రోజుల తరువాత వణకడరం 
కాకురండా, స్్పృహ్తపి్ప పోవడరం 
మొదలయి్యరంది. తిరిగి ఇరంకొక 
హ్స్్పటల్ లో చేరాచిము.  ICU లో 
ఉరంచారు. పరిస్థాతి చాలా విషమరంగా 
ఉరందని, వెరంటిలేటర్  పెటాటిలని 
చెపా్పరు. 

అప్్పడు నేను హ్స్్పటలు 
నురంచి ఇరంటికి వెళ్్ళ, నిలయానికి 
వెళ్లిను. అప్్పడు పూజ్యశ్రీ, అమ్మగారి 
దర్శినరం అయి్యరంది. “ఏమా్మ, ఎలా 
వురంది?” అడిగారు. పరిస్థాతి అరంతా 
వివరిరంచి, “అమా్మ, మీర్ మాకు 
దిక్కమా్మ. ఈ పరిస్థాతిలోనిరంచి ఎవవారు 
బైట పడవేయలేరు మీరు తప్ప!” 
అని బాధ్పడాడాను. దానికి పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు, “అమా్మ, నువువా పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారిని నము్మకున్్నవు కదా, 
ఆయన ఎవవారికీ అన్్యయరం చెయ్యరు, 
చిన్న పిలలిలకి తల్లి  లేకురండా చేసా్తురా?” 
అరంటూ ఊదీ ఇచిచి, “ఇది ఒళ్్ళరంతా 
రాయి అని, హోమియో మరందు కూడా 
వెయి్య” అని చెపా్పరు. 

ICU లో ఉరంటే ఎవవారిని పేషేరంట్ 
దగగొరికి పరంపిరంచరు. కానీ పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారి అనుగ్రహ్రం వలలి, ఒక్కసారి తన 
దగగొరికి వెళ్లి అవకాశరం వచిచిరంది. వెరంటనే 

నేను పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు చెపి్పనట్లి 
చేసాను. చిత్రంగా అప్పటిదాకా వున్న 
పరిస్థాతులనీ్న మారి, మా కోడల్ ఆరోగ్యరం 
మెరుగవవాడరం  మొదలయి్యరంది. మా 
అరందరికి హోమియో మరందు వాడటరం 
అలవాట్. మా కోడల్కి ఆ మరందు 
కూడా వాడుతూనే వున్్నము. కానీ 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు చెపి్పన తరువాత 
ఆరోగ్యపరిస్థాతిలో చాలామారు్ప వచిచి  
కొన్్నళ్్ళకి పూరి్తుగా కోలుకురంది. 
వెరంటిలేటర్ దాకా వెళ్లిన పరిస్థాతినిరంచి 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు, మా కోడల్ని 
స్రక్షితరంగా ఇరంటికి చేరాచిరు. 
గురుకుట్రంబరం, గురుబరంధువులు, 
ఈ కిలిషటి పరిస్థాతి నిరంచి మమ్మల్ని బైట 
పడేసారు.

ఇలా ఎన్్ననో్న స్రందరా్భలలో 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు, మమ్మల్నరందరిని 
ఆరిథాకరంగా, ఆరోగ్యపరరంగా వచిచిన 
చికు్కలని్నరంటినిరంచి కాపాడారు. 
ఒకసారి మా ఇరంట్లి గా్యస్ స్లెరండర్ 
పేలవలస్రంది. దానినిరంచి కూడా 
అల్వేలుమరంగమ్మ తల్లి దయవలలి 
బైటపడాడాము. ఇరంకా పిలలిల 
ఆరోగ్యపరిస్థాతులు, మా లా్యరండ్ 
వ్యవహ్రాలూ,,,,,ఒకటేమిటి ఎనో్న 
ఆపదలనిరంచి బైటపడేశారు.  అలారంటి 
తల్లికి అడుగడుగుకు దరండాలు. 
న్లారంటి ఎరందరిని, ఎని్న రకాలుగా  
ఆదుకురంట్న్్నరో! అట్వరంటి 
అమ్మలగన్నయమ్మ మన అమ్మగారికి 
శతస్హ్స్ర కోటి, కృతజఞుతాపూరవాక 
నమస్సులు..

అమా్మ! నిజమైన కృతజఞుత 
కల్గివురండేలా మమ్మల్ని తీరిచిదిదదేమని 
ప్రారిథాసూ్తు,,,,,,,

జై సాయి మాస్టిర్!!
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శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద్ సావామివారిచే విరచితమైన వారా్తలాపమ్నే యీ గ్ంథము గ్రంథికభాషలో వ్రాయబడ్ 
వుండటం వలన తమ్కు అర్థంగావడం లేద్ని చాలామ్ంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వయాక్తపరిచారు. 
అందుకని పాఠకుల అభయార్థన మేరకు పూజయా ఆచారయా శ్రీ ఎక్కురాల భరద్వాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమ్తి 

అడ్ద్ం వేద్వతిగారు స్రళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠకులకు అంద్జేసు్తనా్నరు   - ఎడ్టర్.

(9) ఆర్జవమ్ : అర్జవమరంటే శరీరము, ఇరంద్రియాలు, 
మనస్సు - వీటి కర్మలను నిష్కపటరంగా చేయడరం.

         శ్లు॥ వయావహారేషు స్రేవాషు
               మ్నోవాకాకుయ కర్మభిిః l
               స్రేవాషామ్పి కౌటిలయా
               రాహితయామార్జవం భవేత్ ॥

భావరం: అని్న ప్రాణుల పటలి మనస్సు, వాకు్క శరీరములో 
ప్రవరి్తురంచేటప్్పడు ఎట్వరంటి కపటతవాము లేకురండా 
ప్రవరి్తురంచడరం 'ఆర్జవము' అరంటారు.

శాసా్రోలలో ఆర్జవానికి ఎరంతో ఉన్నత సాథానమున్నది. 
'ఆర్జవము' అరంటే స్రళ్తవాము. అది  ధ్ర్మమని, కపటము 
అధ్ర్మమని చెప్పబడతాయి. స్రళ్డు, కపటతవాము 
లేనివాడు అయిన మానవుడే ధ్రా్మని్న ఇముడుచికోగలడు. 
ధ్ర్మతతా్తు్వని్న నిజరంగా అరథారం చేస్కుని ఆచరిరంచగలడు.  

     శ్లు॥  అహింసా స్తయామ్క్రోధిః 
            త్యాగిః శాని్తరపైశునమ్  l
            ద్యా భూతేషవాలోలుప్త్వం 
            మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ ॥

భావరం: అహిరంస్, స్త్యము, అక్రోధ్ము, తా్యగము, శారంతి, 
అపైశునము, భూతదయ, అలోలుప్తు్వము, మారదేవము, లజ్జ, 
చపలతవా భావము - ఇవి అనీ్న దైవ స్రంపద.

(10) అహింసాిః :  ఏ కారణరం చేతనైన్ ఏ ప్రాణ్నీ శరీరము, 
వాకు్క, మనస్సు - వీటిచేత ఏమాత్మూ కషటిపెటటికురండా 
వురండడరం.

         శ్లు॥   న యత్ర్ప్్రమాద్యోగేన 
                 జీవిత వయాపరోవణమ్ l
                 త్రాసానాం సా్థవరాణాం చ 
                 తద్హింసావ్రతం మ్తమ్ ॥

(గత్ స్ంచిక త్రువాయి)

తొమి్మద్వ ప్రస్ంగము
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భావరం: పొరబాట్న కూడా జరంగమ సాథావరాత్మకమైన 
జీవులకు హిరంస్చేయకురండా వురండడరం అహిరంస్. 
కఠినరంగా మాటాలిడి, నిరందిరంచి, ఎదుటివారి మనస్సును 
బాధ్పెటటిడరం వాచికమైన హిరంస్. దానిని త్యజిరంచాల్.

'న స్తయామ్పి భాషేత పరపీడాతరం వచిః l
ఇతరులకు దుుఃఖరం కల్గిరంచే స్తా్యని్న కూడా 

పలుకకూడదు.
ఇతరుల ఎట్వరంటి తప్్పడు ప్రవర్తున వలన మనకు 

దుుఃఖరం కలుగుతురందో అలాగే అట్వరంటి మన తప్్పడు 
నడత వలన ఇతరులకు కూడా బాధ్ కలుగుతురందనే 
భావాని్న ఎలలిప్్పడు మనస్సులో వురంచుకుని ఇతరులకు 
బాధ్ కల్గిరంచే ప్రవర్తునలను మాన్ల్. ఎలాగరంటే

        శ్లు॥ ఆత్మవత్సరవాభూతేషు 
              సుఖదుిఃఖే ప్రియాఽప్రియే l  
              చింతయనా్నత్మనోఽనిష్టం  
              హింసామ్నయాస్యా నాచరేత్ ॥ 

భావరం: తన స్ఖము తనకు ఇషటిము, దుుఃఖము ఇషటిరం 
లేదు. అలాగే అని్న జీవులకూ వారి స్ఖము ఇషటిము, 
దుుఃఖము ఇషటిరం లేదు. ఇలా భావిరంచి తనకు ఇషటిరం కాని 
హిరంస్ను ఇతరులపటలి ఆచరిరంచకూడదు. 

11. స్తయామ్ :- కళ్్ళతో చూస్నది, చెవులతో విన్నది, 
అరంతుఃకరణ దావారా అనుభవిరంచిన దానిని దరంభము 
లేకురండా చెప్పడమే స్త్యము. 

          శ్లు॥ యత్ స్వాన ద్ృష్టం స్మ్యాక్ 
               చ శ్రుతం తస్్యయావ భాషణమ్ l 
               స్తయామిత్యాచయాతే బ్రహ్మ 
               స్తయామితయాభి భాషణమ్ ॥ 

భావరం :- తాను చూస్నట్లిగాను, వినినట్లిగానే 
మాటాలిడడరం స్త్యము.  బ్రహ్్మము స్త్యము కాబటిటి స్తా్యనే్న 
పలకాల్.

స్తా్యని్న ప్రతిష్్ఠరంచే ప్రవృతు్తులనీ్న జరుగుతాయి. 
స్త్యము వలననే భూమి నిలబడుతున్నది. స్త్యము చేతనే 

సూరు్యడు ప్రకాశిస్్తున్్నడు. స్త్యము చేతనే  గాల్ వీస్్తున్నది. 
ఇలా స్త్యము మీద ఆధారపడే ప్రపరంచరంలోని తతావాలనీ్న 
నడుస్్తున్్నయి. అరంతే కాదు, యజఞుము మొ॥న అని్న 
ధ్రా్మలకరంటే కూడా స్త్యమే శ్రేష్ఠమైనది. 

             శ్లు॥  అశ్వామేధ స్హస్ం చ 
                    స్తయాం చ త్లయా ధృతమ్ ।
                    అశ్వామేధ స్హస్రాదిధి  
                    స్తయామేవ విశిషయాతే ॥

భావరం: త్రాస్ యొక్క ఒక స్బిబులో వేయి అశవామేధ్యాగాల 
ఫలాని్న, రెరండవదానిలో స్తా్యని్న వురంచితే స్త్యమే బరువుగా 
వురంట్రంది.

12. అక్రోధిః :- స్వాభావములో వున్న దోషము వలనగాని, 
ఇతరులు చేస్న అపకారము, అవమానము, నిరంద, 
కఠినవాకా్యలు - వీటిని విని గాని లేక  అవినీతికరమైన 
ప్రవర్తునను చూస్గాని; తనకు, ఇతరులకు అపకారము 
చేయడానికి ప్రేర్పిరంచు  అరంతుఃకరణముయొక్క ఆవేశ 
పూరితమైన    'అభిజవాలనము' అనే వృతి్తు, 'క్రోధ్ము' అని 
పిలువబడుతురంది. క్రోధ్ము లేకపోవడమే అక్రోధ్ము.

        శ్లు॥ ఆత్మవసు్త స్ముతకురాషాద్తి 
              నిషుఠుర భాషణమ్  l 
              క్రోధమాహురధిర్మ విదోహయా 
              క్రోధస్్తదివాపరయాయిః ॥

భావరం : అరంతుఃకరణరంలో జవాలనమనే ప్రవృతి్తుని ప్టిటిరంచి, 
ఇతరులపటలి కఠినరంగా మాటాలిడడరం క్రోధ్ము. ఈ క్రోధ్ము 
లేకపోవడమే అక్రోధ్ము.

క్రోధ్ప్రవృతి్తు మానవుని ధ్ర్మము మొ॥న 
ప్రుష్రాథాలనురండి క్రరందికి పడగొటేటి గొప్ప శత్రువు. 
బలవరంతరంగా మోక్షాని్న దోచుకునే దోపిడీదొరంగ. కాబటిటి 
దానిని వశపరచుకోవాల్. మానవుడు క్రోధాని్న అదుప్లో 
వురంచుకోకపోతే అలా ప్రయత్నపూరితరంగా అదుప్లో 
వురంచుకోవలస్న విషయరం ఈ స్ృష్టిలో ఇరంకొకటి లేదు.
           శ్లు॥ యిః స్ముత్ప్తితం   
                క్రోధమ్క్రోధేన నిరస్యాతి ।
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- స్శేష్ం

                దేవయానిిః విజానీహి 
                తేన స్రవాం జితం జగత్ ॥ 

భావరం: తనలో జని్మరంచిన క్రోధాని్న, అక్రోధ్ముదావారా 
నశిరంపజేస్నవాడిని ఈ ప్రపరంచానే్న జయిరంచిన వాడిగా 
భావిరంచవచుచి. 

13. త్యాగిః : పదారాథాల  అరంతసా్తుష్గము, బహిసా్తుష్గము 
కూడ తా్యగమనిపిరంచుకురంట్రంది.

అరంతసా్తుష్గమరంటే భోగవిలాసాలకు సాధ్నమైన 
పదారాథాల వాస్నలను వదిల్ వేయడము. బహిసా్తుష్గమరంటే 
ఇలులి, పొలము, ధ్నము మొదలైన  భోగసాధ్న్లైన 
పదారాథాలను త్యజిరంచడము. 

శ్రుతి ఇలా చెబుతున్నది:
త్యాగ ఏవ హి మ్హత్ం పూజయాిః స్దోయా మోక్షప్రద్యకిః
భావరం: "మహ్ప్రుషులకు తా్యగమే పూజిరంపతగినది.  
వెరంటనే అది మోక్ఫలాని్నస్్తురంది. అరంతేకాదు, వారి 
మనస్సులోనే మోక్మురంట్రంది.

              శ్లు॥ త్యాగఏవ హి స్రేవాషాం 
                    మోక్షసాధనముత్తమ్మ్।
                    తయాజతైవ హి విజేఞేయం తయాకు్తిః 
                    ప్రతయాక్ పరం పద్మ్ ॥

భావరం : అని్న వరా్ణలవారికి, ఆశ్రమాలవారికి తా్యగమే 
మోక్షానికి అతు్యత్తుమమైన సాధ్నము. తా్యగము 
చేస్నవాడు యదారథాతతా్తు్వని్న తెలుస్కోగలడు. 
పరమపథము తా్యగి అరంతరరంగరంలోనే వురంట్రంది. 

14 శాని్త :- ప్రాపరంచికమైన చిరంతలు లేకురండా, 
అరంతుఃకరణము చారంచలా్యని్న విడిచి ప్రస్న్నతలో స్థారరంగా 
వురండాల్. అదే శారంతి.  శారంతి మూడు రకాలు .
1. బ్రహ్్మనిరావాణము : దీనిలో మనస్సు తన వికారాలని్నరంటినీ 
విడిచి ఆత్మస్వారూపరంలో మాత్మే నిలకడగా వురంట్రంది. 
ఇది మనస్సు యొక్క ఉత్తుమమైన శారంతి.
2. శుద్ధస్తవాము : బుది్ధ మాత్రం ఆతా్మనుభూతి పరరంపరలో 
ప్రవహిసూ్తువురంట్రంది. ఇది మధ్్యమ శారంతి.

3. మిశ్రస్తవాము : స్రవావేదారంతసార స్రంగ్రహ్రంలో ఇలా 
వున్నది -

       శ్లు॥  విషయవాయాపృతిం తయాకా్త్వ శ్రవణైకమ్నిఃస్్థతి।  
              మ్నస్శ్చేతరా శాని్తరి్మశ్ర స్తె్య్త్వకలక్షణా॥

భావరం : విషయ వా్యపారాలను (విషయవారంఛలను) 
త్యజిరంచి మనస్సు కేవలరం వేదారంతశ్రవణరంలో స్థారపడినటలితే 
ఒక విధ్రంగా మనస్సుకు శారంతి కలుగుతురంది. ఇది 
మిశ్రస్త్తు్వము.

15. అపైశునమ్ :- ఇతరుల దోష్లను కనిపెటిటి మరొకరితో  
చెప్పడము, ఇతరులను నిరందిరంచడము 'పిశునతవాము'. ఇది 
లేకపోవడమే అపైశునము.  

16. ద్యాభూతేషు : ఏదైన్ ప్రాణ్ బాధ్పడడరం చూస్ 
నిసావారథారంగా వీలైనని్న విధాలుగా   ఆ ప్రాణ్ బాధ్ను 
పోగొటటిడము, దానికి స్ఖాని్న కల్గిరంచడము, ఈ 
అభిప్రాయము కల్గివురండి, ఈ  ప్రయత్నము చేయడము 
'భూతదయ' అని చెప్పబడుతురంది. ఇది దయాలక్ణము.

 శ్లు॥ ప్రాణా యథాఽత్మనో ఽభీషా్ట భూత్నామ్పి తే తథా। 
        ఆత్్మపమేయాన భూత్నాం ద్యాం కురవాని్త సాధవిః ॥
 
భావరం : తనకు తన ప్రాణాలు తీపి.  ఇతరులకు వారి 
ప్రాణాలు వారికి తీపి. ఇలాగే తన దుుఃఖములారంటిదే ఇతర 
జీవుల దుుఃఖమని తెల్స్ సాధువులు ప్రాణుల మీద దయ 
కల్గివురంటారు.

దయ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇలా వివరిరంచబడిరంది.

శ్లు॥ యస్్మనధిరే్మ ద్యా నాస్్త స్ ధర్మిః దూషితో మ్తిః। 
       ద్యాం వినా న విజాఞేనం న ధరో్మ జాఞేనమేవ చ ॥ 

(స్్కరంద ప్రాణరం) 
భావరం :- ఏ మతరంలో (హిరంస్ ప్రధానమైనది కావడరం 
వలన) దయ వురండదో ఆ మతము దోష భూయిషటిము 
(దోషపూరితమైనది). దయలేనిదే మనుషు్యలకు విజాఞునము, 
ధ్ర్మము, పరమాత్మజాఞునము కలుగదు.
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శ్రీశ్రీశ్రీ మాతా ఆనందమయి 

జీవితం మరియు బోధలు

మానవుడు ఏ ఆనరందరం కోస్రం 
తపిసూ్తు వివిధ్ మారాగొల 

దావారా ఆ ఆనరందాని్న అరందుకోవాలని 
జీవితమరంతా ప్రయతి్నస్్తురంటాడో, 
ఆ ఆనరందరం ఎలా లభిస్్తురందో 
తెల్యజెప్పటానికి మనలను దానిని 
అరందుకొనేరందుకు మారగొనిర్దేశరం 
చేయటానికి భగవరంతుడు మహ్తు్మల 
రూపరంలో అవతరిసా్తుడు. అలారంటి 
మహ్తు్మరాలే శ్రీ మాతా ఆనరందమయి.

మ్ధులుబ్్ద యథాభృంగిః 
పుషా్ప్త్ పుషా్ప్ంతరం వ్రజేత్ l    
జాఞేనలుబధిస్్తథా శిషాయా 
గురోరుగురవాంతరం వ్రజేత్ ll
అన్న గీతావాకా్యనుసారరం 

మహ్తు్మలుగా అవతరిరంచిన 
వారరందరూ మనకరందిరంచిన 
అమృతోపదేశాలు ఏమిట్ వాటిని 
తెలుస్కొనటరం మురందుగా మన 
కర్తువ్యరం. జీవితరంలో మురందుకు 
సాగటానికి ఆనరందమయి అమ్మ 
మానవాళ్కి చేస్న బోధ్లు ఎరంతో 
అదు్భతరంగా వురంటాయి.

ఆ విలువైన బోధ్లను 

తెలుస్కొని, మననరం చేస్కొని 
మోక్మారాగొనికి స్తపాన్లయిన ఆ 
ఉపదేశాలను ఆచరణలో పెట్టికొని 
తరిరంచటానికి ప్రయతి్నదాదేరం. 
బ్రహ్్మనరందాన్నరందుకొరందారం. 

శ్రీమాతా ఆనరందమయి ఆధా్యతి్మక 
స్రందేశాలను తెలుస్కొనే మురందు 
ఆమె జన్మ వృతా్తురంతరం, జీవిత గమనరం 
గురిరంచి కొరంతవరకు తెలుస్కొనటరం 
ఆవశ్యకరం. ఆనరందమయి మాత 
బరంగాలిదేశ్ లోని త్రిప్ర జిలాలిలోని వాడా 
అనే గ్రామరంలో వైశాఖ బహుళ్ చవితి 
బుధ్వారరం అనగా, 30-4-1896 వ 
తేదీ రాత్రి 3 గరంటలకు జని్మరంచారు.

అమ్మ తరండ్రి శ్రీ విపిన్ విహ్రీ 
భటాటిచార్యగారి వ్యకి్తుతవారం ఎరంతో 
విశిషటిరంగా వురండేది. ఆయన లౌకిక 
విషయాలపటలి నిరిలిప్్తులుగా వురండేవారు. 
అమ్మ జని్మరంచక మురందు  ఆయన 
ఉదో్యగారథారం దూర ప్రారంతానికి వెళ్్ళరు. 
అక్కడ కొదిదే రోజులు మాత్మే ఉదో్యగరం 
చేస్, ఆ తరావాత ఉదో్యగరం వదిల్పెటిటి తీవ్ 
వైరాగ్యభావరంతో, నిరరంతర హ్రిన్మ 
స్్మరణతో గడిపారు. తాన్క్కడ వున్నదీ 

కుట్రంబ స్భ్్యలకు తెల్యపరచలేదు. 
కుట్రంబ స్భ్్యలు ఆయన కోస్రం 
వెదకి వెదకి 3 స్రం॥ల తరావాత ఆయన 
జాడను తెలుస్కొని ఎలాగో నచచిజెపి్ప, 
బలవరంతరంగా ఆయనను యిరంటికి 
తీస్కొని రావటరం జరిగిరంది.

“ఈ శరీరరం ఆవిర్భవిరంచటానికి 
మురందు తరండ్రిగారు గృహ్ని్న విడచి 
దైవధా్యస్లో గడిపారు. అట్వరంటి 
వైరాగ్య భావరం నురండి యీ శరీరరం 
వచిచిరంది” అరంటూ మాటల స్రందర్భరంలో 
అమ్మ అప్్పడప్్పడూ చెబుతురండేవారు.

స్న్తన స్రంప్రదాయబదదేమైన 
కుట్రంబరంలో జని్మరంచారు శ్రీ విపిన్ 
విహ్రీ భటాటిచార్య. వీరి పూరీవాకులలో 
ఎరంతోమరంది యోగులు, జాఞునులు, 
స్రవాస్రంగ పరితా్యగులు వున్్నరు. 
అట్వరంటి ఉన్నత ఆధా్యతి్మక 
భావనలతో నిరండిన ప్ణ్యప్రుషులు 
జని్మరంచిన వరంశరంలో శ్రీశ్రీమాతా 
ఆనరందమయి అవతరిరంచటరం 
జరిగిరంది.

అమ్మ జని్మరంచినప్డు 
అరందరి పిలలిల వలె ఏడవాలేదట! 

శ్రీమత్ శ్రీదేవి
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“నేన్రందుకేడుసా్తును? నేనప్్పడు 
కిటికీలో నురండి మామిడి చెట్టిను 
చూస్్తున్్నను” అని అమ్మ నవువాతూ 
చెపే్పవారు. అమ్మను ఆమె తల్లి 
ప్రతిరోజూ తులస్పాదులో కొరంతసేప్ 
పడుకోబెటేటి వారట!  అమ్మకు ఒకటిన్నర 
స్రంవతసురరం వయస్సు వచేచివరకు ఆమె 
అలా చేసేవారట. అమ్మకు నడవటరం 
వచిచిన తరావాత తనకై తనే కొరంతసేప్ 
తులస్పాదులో దొరిలి వస్్తురండేవారట.          

బాల్యరంలో అమ్మ ఎప్్పడూ 
నవువాముఖరంతో అరందరితో చనువుగా 
మెలుగుతురండేవారు. ఇరుగు 
పొరుగున వురండే హిరందువులతోను, 
ముస్లిములతోను కుల, మత భేద 
విచక్ణ లేకురండా ప్రతివారితో సే్నహ్రం 
చేసేవారు. చూచిన వారరందరూ అమ్మను 
దగగొరికితీస్ లాల్స్్తురండేవారు. వారరంతా 
అమ్మపై వలలిమాల్న ప్రేమతో ఒక్క క్ణరం 
కూడా కాలు క్రరంద పెటటినివవాకురండా 
ఎవరో ఒకరు ఎతు్తుకోవటమో, ఒడిలో 
కూరోచిబెట్టికొనటమో చేస్్తురండేవారు. 
అమ్మకు అన్నప్రాశన అయిన తరావాత  
యితర కులాల వాళ్్ళను తాకితే సా్ననరం 
చేయాలనీ, కనుక ఎవరి వదదేకూ 
వెళ్్ళవదదేని అమ్మ న్యనమ్మగారు 
అమ్మతో చెపే్పవారట. కానీ అమ్మకు ఆ 
కులమత భేద భావన వురంటేగా! అరందరి 
వదదేకు వెళ్్తునే వురండేవారు అమ్మ!

బాల్యరంలో అమ్మ చాలా కొదిదేకాలరం 
మాత్మే పాఠశాలకు వెళ్్ళరు. 
ఉపాధా్యయుడు చెపే్ప పాఠాలనీ్న 
ఒక్కసారి విని తిరిగి అవనీ్న ఒక్క తప్్ప 
కూడా లేకురండా ఒప్పజెప్పటరం చూచి 
అరందరూ ఆశచిర్యపోయేవారు. అమ్మ 
ఏకస్రంథాగ్రాహి అని గురి్తురంచి అరందరూ 
ఆమె న్రంతో మెచుచికొరంట్రండేవారు.

అమ్మ తల్లిదరండ్రులు అతి సాధారణ 

మధ్్యతరగతి కుట్రంబరం. అయినప్పటికీ 
అమ్మ తల్లిదరండ్రుల ప్రేమానురాగాలతో 
కషటిమనేది తెల్యకురండా పెరిగారు. 
అమ్మ ప్టిటిన తరావాత జని్మరంచిన 
ముగుగొరు బిడడాలు చనిపోయిన 
బాధ్తో తల్లి దుుఃఖిస్్తురంటే, అది చూచి 
అమ్మ ఎరంత పెదదేగా ఏడేచివారరంటే, 
అది భరిరంచలేక తల్లి తను ఏడవటరం 
మానివేయవలస్ వచేచిది. అలా అమ్మ 
తన తల్లిని ఏడవనిచేచివారు కాదు.

చాలా చిన్న వయస్సులోనే అమ్మ 
స్రవాజుఞురాల్వలె మాటాలిడేవారు. ఒకసారి 
మాటల స్రందర్భరంలో తల్లితో “అమా్మ! 
నేను ప్టిటినప్్పడు పదమూడవ రోజున 
మన యిరంటికి శ్రీనరందన చక్రవరి్తు నను్న 
చూడటానికి వచాచిరు కదూ?” అన్్నరు. 
అది విన్న తల్లి ఆశచిరా్యనికి అరంతులేదు. 
ఆరోజు తమ బరంధువు అయిన ఆయన 
తమ యిరంటికి వచిచిన విషయరం 
తనకే గురు్తులేదు. అరంత పస్పిలలి 
ఎలా ఆ విషయాని్న చెప్పగల్గిరందో 
ఆమెకు అరథారంకాలేదు. అలా కొని్న 
స్రందరా్భలలో అమ్మ ప్రవర్తునను చూచిన 
తల్లి విదుముఖీ దేవి తన కుమారె్తును 
అసాధారణ వ్యకి్తుగా గురి్తురంచటరం 
జరిగిరంది.

బాల్యరంలో భోజన స్మయరంలో 
అమ్మ దృష్టి భోజనరంపైన వురండక 
పరధా్యనరంగా వురండటరం చూస్, 
తల్లి “అన్నరం మురందు కూరుచిని 
తినకురండా పైకి చూసా్తువెరందుకు?” 
అని కోప్పడుతురంటే అమ్మ ఏమీ చెప్పక 
మౌనరం వహిరంచేవారు. ఆ తరావాత 
కొరంతసేపటికి అనేవారట “నేను 
ఆకాశరంలో ఎరంతమరంది దేవతలు వసూ్తు 
పోతూవున్్నరో చూస్్తున్్నను!” అని.

బాల్యరంలోనే ఆమెకు తరచు 
స్మాధి స్థాతి కలుగు తురండేది. ఎక్కడో 

దూరాన దైవ స్రంకీర్తున వినబడితే 
యిరంట్లినే వున్న అమ్మ నిద్ర వరంటి స్థాతిలో 
పడిపోయేవారు. ఒకసారి మూడు 
స్రంవతసురాల వయస్సున్న అమ్మను 
తీస్కుని విదుముఖీ దేవీ ప్రక్కయిరంట్లి 
జరుగుతున్న  దైవభజనకు వెళ్్ళరు. 
భజన విని స్మాధి స్థాతిలోకి వెళ్్ళన 
అమ్మను చూచి, “నిద్ర పోతావేరం? 
భజన విను” అరంటూ తల్లి ఎరంతగా 
మేలుకొలుప ప్రయతి్నరంచిన్ 
అమ్మ లేవలేదు. అలా తరచూ 
జరుగుతురండేది. మాటల స్రందర్భరంలో 
అమ్మ చెప్తురంటారు, “ఇప్్పడు భజన 
స్మయరంలో ఎలారంటి స్థాతి వస్్తున్నదో 
అదే చిన్నతనరంలో కూడా వచేచిది. 
అయితే వ్యక్తుమవటానికి అది తగిన 
స్మయరం కాదు కనుక గుప్తురంగా 
వురండిపోయిరంది. ఆ స్మయరంలో 
శరీరరం ఒక అసాధారణ స్థాతిలో 
వురండటరం వలన అమ్మ న్న్నలకు, 
మరెవవారికీ కూడ అది స్మాధి స్థాతి అని 
తెల్యదు. న్ మనస్లో కూడ ఎవరికీ 
తెల్యకూడదని అనిపిరంచేది.

బాల్యరంలో అమ్మ తమ 
న్యనమ్మగారి అక్కగారి వెరంట 
‘చావలా’ అనే వూళ్లిని శివాలయానికి 
వెళ్్ళరు. అక్కడ అమ్మ ఒక చోట 
కూరుచిని చూస్్తురంటే స్మీపరంలోని 
చెఱువులో శివుడు అటూ యిటూ 
తిరుగుతూ ఆమెకు దర్శిన మిచాచిరట. 
శివుడు ఆ చెఱువులో ఆటలాడుతూ 
కని్పరంచారట! ఆ శివాలయరం ప్రతే్యకత 
ఏమరంటే ఆ సావామి గుడిలో వురండక 
అటూయిటూ స్రంచరిస్్తురంటారనీ 
అరందుకే ఆయనను ‘జరంగమ శివుడు’ 
అని అరంటారని చెప్తారు.

- స్శేష్ం
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శ్రీ సూర్యుప్రకాష్

మార్్గదరి్శ

(విద్యానగర్ కాలేజీలో లెక్చేరర్ గా పనిచేస్న వీరు "ఎంతో మేధాస్ంపను్నలైన 
మాస్్టరుగారితో నా పూరవాజన్మ పుణయా ఫలితంగా కలిగిన ఎనో్న స్ంవత్సరాల 
సాంగతయాంలో నా జీవితం పునీతమ్యింద్న్న ఆనంద్ని్న, నా అద్ృషా్టని్న ఏమ్ని 
వరి్ణించగలను?" అంటూ వారితో గల అనుబంధాని్న గురు బంధువులతో 

పంచుకునా్నరు.)

సాయిబాబా పక్పత్రిక గురిరంచి 
శ్రమిరంచారు. ప్రచురణ 

కోస్రం నిరివారామరంగా కృష్ చేస్్తురంటే 
చూచి, “ఎరందుకు సార్ ప్స్్తుకాలు, 
ప్రరంటిరంగ్ ప్రెస్ అవనీ్న మనకెరందుకు. 
మీరొకచోట స్థారరంగా వురంటే మేమరంతా 
సేవచేస్కురంటారం” అనిఅరంటే, “ఇది 
న్ జీవితాశయరం” అని అన్్నరు. ఒక 
మా్యగజైన్ నిరవాహిసూ్తు, దాని దావారా 
భకు్తులలో మానస్క పరివర్తున తీస్కొచేచి 
దాని కరంటే మిరంచిన సాధ్న ఇరంకేదీ 
లేదు అన్న పట్టిదలతో ‘సాయిబాబా’ 
పక్పత్రికను మొదలెటాటిరు. ఆయన 
కూడా ఒక కారి్మకుడిగా పనిచేశారు. 
పత్రికకు ఆరిటికల్సు రాసేవారు. ప్రూఫులు 
దిదేదేవారు. “ఎలా మెరంబరి్షప్ ని 
పెరంచాల్?” అని ఆలోచిరంచేవారు. 
అరందుకై ప్రయతి్నరంచేవారు. బాబా 
స్దా్ధరంతాలను, మనస్్తుతావాని్న, లీలలను 

అరందరికీ ఎలా అరందిరంచాల్ అన్న 
ధా్యస్ తపి్పసే్తు మరోటి వురండేది 
కాదు. యాభై స్రంవతసురాలలో 
రెరండు వరందల స్రంవతసురాలకు 
స్రిపడా మెటీరియల్ ని రెడీచేస్ 
పెటిటి వురంచారు. ఆ జాఞున స్రంపతి్తుని 
ఉపయోగ పెట్టికోవటమన్నది మనరం 
తేలుచికోవాల్. ఆయన మనకరందిరంచిన 
గ్రరంథావళ్ని జాగ్రత్తుగా చదువుకొని 
మనరం ముకి్తు పొరందడమే గాక 
ప్రజలకు అరందిరంచగలాగొల్. వారా్తులాపరం 
కూడా చదవమని భకు్తులను ఎరంతో 
ప్రోతసుహిరంచేవారు. లౌకికరంగా నిత్యరం 
వచేచి ప్రశ్నలకు జవాబులు, ఎదురయే్య 
ఎనో్న స్మస్్యలకు పరిష్్కరాలు 
అరందులో లభిసా్తుయి.

మాసాటిర్ గారు స్మాధి అయిన 
తరావాత కూడా స్శరీరరంగా కని్పరంచి 
అనుభవాల్చాచిరు. ఎవరి లీలలు 

వాళ్్ళవి. ఎవరి అనుభవాలు వాళ్్ళవి. 
అయిన్ ఇక్కడ ముఖ్యమయిన 
విషయమేమిటరంటే యిప్పటికీ కూడా 
అరంటే ఆయన స్మాధి అయిన 
తరావాత కూడా ఆయన తన స్మాధి 
నురండి ఏ భకు్తుడు ఏరం చేస్్తున్్నడు? 
ఏ భకు్తుడి మానస్క స్థాతి ఎలా వురంది? 
అని పరిశీల్సూ్తునే వురంటారు. మనల్్న 
పరీక్షిస్్తురంటారు. నిత్య జీవితరంలో 
ఎవరి కార్యక్రమాలు వారికురంటాయి. 
గృహ్స్థా జీవితరం గడుప్కురంటూ మన 
కర్తువా్యని్న మనరం చేస్కురంటూ మిగిల్న 
టైమ్ దగగొర వురండే దేవాలయాలోలి 
న్లు హ్రతులకు (అరంటే స్మారు 
రెరండు గరంటలు) హ్జరవావాల్. అరంటే 
స్మారు రోజుకు రెరండు గరంటలు 
బాబాగారికి కేటాయిరంచటానికి పెదదేగా 
యిబబురంది వురండదు. మనమేమిటరంటే 
బదదేకరం వలలి మన ఎకూసుక్ష్జెస్ ని 

(గత్ స్ంచిక త్రువాయి)



 2022 21

 
మనమే వెతుకు్కరంటారం. ఇవాళ్ 
తలనొపి్పగా వురండి వెళ్్ళలేను. పిరండి 
వరంటలు చేయాల్, చుటాటిల్చాచిరు 
అని, ఏవేవో కారణాలు చెప్్పకురంటారం. 
అలాగాకురండా మనరం మానస్కరంగా 
ప్రపేర్ అవాల్. అప్్పడు జరిగే మానస్క 
స్రంఘర్షణ వలలి మన బదదేకాని్న 
అధిగమిరంచితే తప్పకురండా హ్రతులకు 
అట్రండ్ అవగలరం. అరందులో స్రందేహ్రం 
లేదు. ఎరందుకు యిరంత నిస్సురందేహ్రంగా 
చెప్పగలనరంటే, నేను స్వాతహ్గా 
మహ్బద్ధకస్్తుడిని. అలారంటి వాడిని 
మాసాటిర్ గారి స్ని్నధి కొచిచిన తరావాత 
ప్రొదుదేనే లేవటరం, సా్ననరం చేయటరం, 
బాబా మరందిరానికెళ్్ళటరం, బాబా 
సేవ చేస్కోవటరం, బాబా హ్రతులు 
కొరంత మరందికి నేరి్పరంచటరం, అక్కడ 
జరగవలస్న కార్యక్రమాలు చూడటరం 
గత 15 స్రంవతసురాలుగా చేస్్తున్్ననరంటే 
కేవలరం యిది మాసాటిరుగారిచిచిన ఇన్-
స్్పర్షన్, ఆదేశిరంచిన కార్యక్రమరం. 
మాసాటిరుగారికి నేనిచిచిన మాట కూడా 
అదే. ఇక్కడ బాబా మరందిరరంలో 
దీపరం వెల్గేటట్లి చూసా్తునని మాసాటిర్ 
గారికి మాటిచాచిను. అరందుకే నేను 
ఒరంగోలుకు కూడా వెళ్్ళటరం లేదు. 
న్ గృహ్ కార్యక్రమాలు కూడా 
తగిగొరంచేస్కున్్నను. ఎరందుకరంటే 
వారు యిచిచిన ఆధా్యతి్మక స్రంపదని 
నిలబెట్టికోవాల్. దానికి మారగొరం 
గురుచరిత్, సాయిబాబా చరిత్. 
ఈ రెరండూ సూర్యచరంద్రులాలిరంటివని 
ఆయన ఎప్్పడో చెపి్ప వున్్నరు. 
మారిచి మారిచి రెరండూ చదువుతూరంటే 
యారంత్రికతపోయి అరందులో 
ఎప్పటికప్్పడు కొత్తుదనరం కని్పసూ్తునే 
వురంట్రంది. కొత్తు వివరణ దొరుకుతూనే 
వురంట్రంది. భజనలు, పారాయణ ఒక 

ఎతు్తు, ఆచరణ ఇరంకో ఎతు్తు. ఏదైన్ 
చెపే్పదాని కరంటే చేసేది ఎకు్కవ 
వురండాల్. ఒకసారి సాయి కల్టి లో 
చేరిన్మరంటే, ఇక వెనుతిరిగేది లేదు. 
ఎరందుకరంటే ఆయన అని్నరకాల 
సాయరం చేసా్తునన్్నరు. ఆ తరావాత 
ఆయనని మరిచిపోతారం అదీ 
అక్కడ జరిగే పొరపాట్. సాయి 
ఫోట్ పెట్టికొని భజన చేయటరం 
కాదు. మాసాటిర్ గారి ప్రవచన్లను 
మనరం ఎరంత వరకు ప్రజలలోకి 
తీస్కెళ్్ళగలుగొతున్్నమన్నది ముఖ్యరం. 
మాసాటిర్ గారి మెసేజేస్ ని, సేయిరంగ్సు 
ని, ఇరంగీలిషులో అరందిసే్తు యిరంకా 
వారి మెసేజ్ ఎకు్కవ మరందికి స్్ప్రడ్ 
అవుతురంది. అరందువలలి న్దగగొర కొచిచిన 
భకు్తులకు వారికి కావలస్న వివరణలు 
ఇసూ్తునే వున్్నను. సాధ్కునిలో 
మురందు మానస్క పరివర్తున రావాల్. 
ఆ పరివర్తున రావాలరంటే స్తసురంగరం, 
భజన, పారాయణ మరంచి రూట్, అవి 
తప్పక చేయాల్. అయితే ఆ మారు్ప, ఆ 
పరివర్తున వలలి “నేన్ గురువునే, నేను 
మాసాటిర్ గారరంతటి వాడినయా్యను. 
వారి కరంటే పెరిగిపోయాను అని 
అహ్రంకరిరంచకూడదు.” ఎరందుకరంటే 
మాసాటిర్ గారు స్దు్ధడైనప్పటికీ 
సాధ్కునివలె ప్రకటమయా్యరు. 
మాసాటిర్ గారు యోగముద్రలు వేయటరం 
నేను ప్రత్యక్రంగా చూశాను. వారు 
యోగస్దు్ధలు. కానీ ఆయన ఎప్్పడూ 
బయట పడలేదు. ఒక సాథాయికి సాధ్న 
చేసే్తు ఎనో్న స్దు్ధలు వసా్తుయి. కానీ 
అహ్రంకరిసే్తు అక్కడితో పడిపోతాడు. 
అది దాటి వెళ్్ళగలగాల్. అరందుచేత ఈ 
సాయియాత్లో ఎవరి సాధ్న వారిది. 
అరందువలలి ఎవరి సాధ్నైన్ వారి 
స్రంకల్ప బలరం మీద, నిష్ఠ స్బూరీల 

మీద ఆధారపడురంది.
మాసాటిర్ గారి దగగొర కెళ్్ళక 

మునుప్ 34 స్రంవతసురముల వరకు 
ఎప్్పడూ స్నిమాలు చూసూ్తు, నవలలు 
చదువుతూ లౌకిక కార్యక్రమాలలో 
వేస్టి చేశాను. 9 గరంటలకి లేచేవాణ్్ణ. 
వారితో పరిచయరం కల్గొన తరావాత 
వారు న్కు కొత్తు జీవితాని్న 
ప్రసాదిరంచారు. వారి స్రంపర్కరం వలలి 
మన ధ్ృక్పథమే మారిపోతురంది. 
మన దైనరందిన జీవితాని్న ఎరంత 
బాగా మలచుకోగలమన్నది 
ముఖ్యమౌతురంది. మాసాటిర్ గారు 
చెపూ్తురండేవారు: “జీవితరంలో ఎకు్కవ 
భాగరం లౌకికరంగానే గడిపేసూ్తురంటాము. 
అరందువలలి ఉదో్యగస్్తులైన మనరం 
పదిహేనురోజులు గాని, మరండలరం 
గాని (40 రోజులు గాని) ఒక 
దేవాలయానికెళ్్ళ ఇరవైన్లుగొ గరంటలు 
ఆధా్యతి్మక కార్యక్రమాలలో, ఆధా్యతి్మక 
చిరంతనలో గడిపేలా చూడరండి. అలా 
చేసే్తు స్రంవతసురానికి స్రిపడా ఫల్తరం 
దకు్కతురంది” అని. ఇరందుకే మేము 
మాసాటిరుగారు శారీరకరంగా కషటిపడి 
సేవ చేస్న మరందిరరంలోనే సాధ్కులు 
వచిచి సాధ్న చేస్కునేరందుకు ఏరా్పట్లి 
చేస్్తున్్నరం. ఎవరైన్ సాధ్కులు వచిచి 
సాధ్న చేస్కునేరందుకు రూములు, 
భోజన్లు ఏరా్పట్లి చేస్్తున్్నరం. 
ఎవరైన్ స్ర్ వచిచి న్లుగైదు 
రోజులురండి బయటకెళ్్ళ అవస్రరం 
లేకురండా ఇరవై న్లుగరంటలు పూరి్తు 
సాధ్న చేస్కునేరందుకు ప్రయతా్నలు 
జరుగుతున్్నయి. ఎవరైన్ రావచుచి, 
సాధ్న చేస్కోవచుచి. ఆ విధ్రంగా 
మీనన్ గారు వచిచి ఒక స్రంవతసురరం 
వురండి బాబా చరిత్, గురుచరిత్ 
మళ్యాళ్రంలో వ్రాస్ అమ్మగారికి 
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స్మరి్పరంచుకున్్నరు. వారికి మేము 
బాగా స్హ్కరిరంచారం. విదా్యనగర్ 
మరందిరానికి ఇరంకో విశిషటిత ఏమిటరంటే 
యిక్కడ జన్కర్షణ తకు్కవ. ఆధా్యతి్మక 
చిరంతన వురండి బయటకు ప్రకటన 
కాకురండా వురండాలనుకున్నవారు 
ఇక్కడకు వసా్తురు. It is more a 
spiritual centre then a physical 
centre. భకు్తులకు యిదే మా ఆహ్వానరం. 
ఎవరైతే శ్రద్ధగా సాయి సాధ్న 
చేస్కోదలుచికున్్నరో వారు రావచుచి. 
సాధ్న చేస్కోవచుచి. వారికా్కవాల్సున 
బుక్సు తో స్హ్ అని్న సౌకరా్యలు యిసా్తురం. 
అలా వచిచి బ్రెయిన్ రిఫ్రెష్ చేస్కోవచుచి. 
ఎరందుకరంటే మాసాటిర్ గారిక్కడ వారి 
ఆధా్యతి్మక శకి్తుని నిక్షిప్తురం చేశారు. ఈ 
మరందిర నిరా్మణ స్మయరంలో ఆరు 
అడుగుల లోతు ప్న్దులలో కెళ్్ళ 
సాయి చరిత్, గురుచరిత్ పారాయణ 
చేసేవారు. ఇతరులచే చేయిరంచేవారు. 
ఆయన యిస్క మోసేవారు. నీళ్్ళ 
కొటేటివారు. నీటికి మోటరున్్న మోటర్ 
చేత పెటిటిరంచేవారు కాదు. ఎరందుకరంటే 
మోటర్ వేసే్తు నీ సేవ ఏమురంది?  
అరందుకనే కల్చేడు స్బబురామయ్య చేత 
నీళ్్ళ తోడి పోయిరంచేవారు. అరందులో 
మన శారీరిక శ్రమ వురంట్రంది. అదీ 
సేవ అరంటే! అతను వారు చెపి్పరందాని్న 
మనసా, వాచా, కర్మణా ఆచరిరంచేవారు. 
ఈ సాథాయి వారు చాలా తకు్కవ 
మరంది కని్పసా్తురు ఎరందుకరంటే వారు 
చెపి్పరందరంతా విరంటాము, కానీ 
ఆచరిరంచము. కొరంతమరంది మాసాటిర్ 
గారి శిషు్యలే తరావాత గురువులై 
ఎవరి కొట్టి వారు పెట్టికోటరం చాలా 
శ్చనీయరం. గురువులు అవావాలని 
మాత్రం ప్రయతి్నరంచ వదుదే. అవనీ్న రారంగ్ 
రూట్సు. అది స్తసురంప్రదాయరం కాదు. 

సాయి పరమ గురువు. మాసాటిర్ గారు 
మనకు ప్రత్యక్ గురువు. వారి ప్స్్తుకాలు, 
ప్రవచన్లు, కా్యసెట్సు మనకున్్నయి. 
అవి మనకు మారగొదర్శికాలు. అవి 
మనకెలారంటి ప్రాబలిమ్సు వచిచిన్ 
సొలూ్యషనిసా్తుయి. అరందులో డౌట్ 
లేదు. అరందువలలి ఎక్కడికీ పరుగెత్తు 
వదుదే. అక్కడ ఆ మహ్తు్మడున్్నడని, 
యిక్కడ ఈ మహ్తు్మడున్్నడని 
పరుగులు అనవస్రరం. అలారంటి వారిలో 
99.9%  కలీ్తు స్రుకే. మిగిల్న 0.1 శాతరం 
వారిని మనరం గురి్తురంచటరం కషటిరం. 
ఎరందుకరంటే వారు లౌకికరంగా ప్రకటన 
కారు. అయితే దీనికి మారగొమేమిటయా్య 
అరంటే గురుచరిత్, సాయిచరిత్ నిత్య 
పారాయణే. ఇవి మనకు మహ్నీయులు 
డెఫెన్ట్ గా ఎక్కడ వున్్నరో అక్కడికి 
తీస్కెళ్్తుయి. ఎవరి మానస్క స్థాతిని 
బటిటి వారికి తగిన పనులు చెపే్పవారు. 
కొరంతమరందిని ప్రస్రంగాలు చెయ్యమని, 
కొరంతమరందిని గ్రూప్ యాకిటివిటీస్ 
చెయ్యమని, కొరంతమరందిని టైలరిరంగ్ 
చెయ్యమని, కొరంతమరందిని హోమియో 
వైద్యరం అరందిరంచమని చెపా్పరు. 
ఆయన న్కూ్కడా ఒక పని యిచిచి 
వున్్నరు. ఇక్కడి దేవాలయాని్న ఈ 
కరుణాలయాని్న చూస్కోమన్్నరు. 
న్ పరసునల్ యాకిటివిటీస్ ని కూడా 
కట్ చేస్కుని దాని మీదే కానసున్-ట్రేట్ 
చేసా్తునని మాట యిచిచి వున్్నను. ఇక్కడ 
ప్రతి రోజు దీపరం పెటటిటరం, నైవేద్యరం 
పెటటిటరం, సాధ్కులకు సౌకరా్యలు 
చూపిరంచటరం ఇదీ న్ పని. అరందుకే 
నేను విదా్యనగర్ దాటి బయటకు 
రాను. ఇవి చేస్కురంటే చాలు అరంతకు 
మిరంచిన ఆశీరవాచనరం ఇరంకొకటి లేదు.

మాసాటిర్ గారు ఒకసారి రిలాకిసురంగ్ 
గా పడుకుని పేపర్ చూస్్తున్్నరు. 

అప్్పడెరందుకో అన్్నరు: “నేను 
చేయవలస్నదరంతా చేశాను. ఇక నేను 
చేసేరందుకు ఏమీ లేదు” అన్్నరు. 
నిజమే ఆయన చెపా్పల్సునదరంతా 
చెపా్పరు. ఆయన చెపి్పరంది ప్కి్కటి 
ప్రాణరం కాదు. మెటటి వేదారంతమూ 
కాదు. స్్మశాన వైరాగ్యరం కాదు. మనిష్ 
మనీష్గా తయారుకావాలరంటే 
తలక్రరందులుగా తపస్సు చేయనక్కర్లిదు. 
ఇలులి, వాకిల్ వదిల్, చెటూటి ప్టాటి 
పట్టికొని అడవుల వెరంట పడనవస్రరం 
లేదు. మనరం స్మాజరంలో వురంటూనే 
మన బలహీనతలను స్రియైన 
యోచనతో గురి్తురంచి వాటిని స్దుగొరు 
నీడలో చక్కదిదుదేకొని సాటివారి 
బాగుకు ఉపయోగవడుతూ మనల్్న 
మనరం  స్రంస్్కరిరంచుకురంటూవురండాల్. 
ఇతరుల నుదదేరిరంచుటకై కావాల్సున 
శకి్తు సామరాథాష్లను, ఆచరణ 
వేదారంతాని్న, విజాఞున్ని్న మాసాటిరు తన 
రచనల నిరండా గుపి్పరంచారు. తమ 
ప్రస్రంగాలలో గుబాళ్రంపచేసారు. వారు 
మనకు చెప్పటమే గాక స్వాయరంగా 
తామాచరిరంచి చూపారు. కనుకనే 
వారు మన స్దుగొరువు. వారు నిరరంతరరం 
భకు్తులకు ఆధా్యతి్మకతను బోధిసూ్తు 
తమ జీవితాన్నరంతా సాయి భకు్తులకే 
ధారపోశారు. కొరంతమరంది వారి చుట్టి 
చేరిన భకు్తులను చూస్ “ఏమిటరండీ 
ఈ చిలలి పెరంకులను తెచాచిరు. 
వీళ్్ళకు కూడా మీరు ఆధా్యతి్మకతను 
బోధిస్్తున్్నరు?” అని హేళ్నగా అరంటే 
“వీరికే బోధిరంచాల్సురంది. అనీ్న తెల్స్న 
వారికి బోధిరంచాల్సున అవస్రము లేదు” 
అనేవారు. అట్వరంటి బోధ్న్దక్షుడు, 
కరుణామయుడైన మన మాస్టిర్ గారికి 
నమస్్కరిసూ్తు శెలవు.
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శ్రీ సాయి దరాబురులో బాగా 
చదువుకున్నవాళ్్ళ, పరండితులు 

- న్న్సాహెబ్ చరందోర్కర్, 
తాతా్యసాహెబ్ న్ల్కర్, కాకా 
మహ్జని, జగేశవార్ భీష్మ వరంటి 
వారెరందరో వురండేవారు. వీరిలో 
శ్రీకృష్ణశాస్త్రి జగేశవార్ భీష్మ గూడ 
ఒకరు. ఇతడు న్గపూర్ జిలాలిలోని 
బోరీ గ్రామస్థాడు. 1854లో జని్మరంచి 
ఎకు్కవకాలరం న్గపూర్ లో వున్్నడు. 
కొరంతకాలరం సూ్కల్ అకౌరంట్సు శాఖలో 
పనిచేసూ్తు 1910లో మనదేశ స్వారాజ్యరం 
కోస్రం గారంధీగారు ప్రారరంభిరంచిన 
స్హ్య నిరాకరణోద్యమరంలో 
పాల్గొన్్నడు. తరావాత కొరంతకాలరం 
వ్యవసాయరం చేసేవాడు. అతని 
భార్య మరణ్రంచడరంతో అతని 
హ్ృదయరం ఎరంతో వికలమైపోయిరంది. 
కొరంతకాలానికి, అరంటే 1908 
శ్రావణమాస్రంలో ఒకరోజు యితనికొక 
విరంతైన స్వాప్నమొచిచిరంది. త్రిప్రండ్రాలు 
ధ్రిరంచిన ఒక నలలిని స్ద్బు్రహ్్మణుడు 
కనిపిరంచాడు. అతని శరీరరం నిరండా 
శ్రీ చరందనమదిదే వున్నది. అతని 
పాదాలవదదే ఎవరో పూజ చేస్నట్లి 
పూలు వున్్నయి. అతడు భీషు్మనికొక 
వారా్తుపత్రిక చూపిరంచాడు. దానిమీద 
‘స్చిచిదానరంద’ అని పెదదే అక్రాలతో 
వ్రాస్వున్నది. భీషు్మడది చదవగానే 

మరొక్కసారి పేపరు చూపి, దాని 
పైనున్నది చదవమన్్నడు. దానిమీద 
“మరంత్ వ-శికావా” (“ఇరందాక చూస్న 
జై స్చిచిదానరంద, అనే మరంత్రం నేరుచికో”) 
అని వ్రాస్వున్నది. దాని అరథామేమని 
అడిగేలోపల ఆ వ్యకి్తు కనిపిరంచలేదు. 
కొదిదేరోజుల తరావాత గణపతి 
ఉపాస్కుడైన ఒక సాధువు బోరీ 
గ్రామానికి వచాచిడు. ఆయన భీషు్మని 
కొచిచిన స్వాప్నరం గురిరంచి విని అతనికి 
గురువు స్చిచిదానరంద స్వారూపానికి 
మారుపేరు అనదగిన సావామియని, 
ఆయనే అలా స్వాప్నదర్శినమిచిచి, 
‘వ-శికావా’ - అనే మరంత్ముపదేశిరంచి 
యురండవచుచిననీ చెపా్పడు.

మరి కొరంతకాలరం తరావాత అతడు 
దాదా సాహెబ్ ఖాపర్డాతో కల్స్ శ్రీ 
సాయిబాబాను దరి్శిరంచాడు. అతణ్్ణ 
చూసూ్తునే సాయి చిన్నగా నవువాతూ తమ 
చేతులు జోడిరంచి, “జై స్చిచిదానరంద!” 
అన్్నరు. ఆ మాట వినగానే భీషు్మడు 
మొదట నివెవారబోయాడు. ఆన్డు 
తనకు స్వాప్న దర్శినమిచిచినది 
సాయిబాబానేమో ననుకున్్నడు. కాని 
సాయిరూపరం ముస్లిరంవలె వున్నది; 
తనకు స్వాప్న దర్శినమిచిచిన సాధువు 
వైష్ణవుడు. ఆ భేదభావరం వలలినే 
అతడెప్్పడూ సాయిబాబా పాదతీరథారం 
తీస్కునేవాడు గాదు. సాయి పొగపీల్చి 

అరందిరంచిన చిలుము గొటటిము, వారి 
పాదతీరథాము ఎరందరో ఆచారవరంతులైన 
బ్రాహ్్మణులుగూడ తీస్కునేవారు. కాని 
ఇతని భావమెరిగిన సాయి యితనికి 
మాత్రం చిలుమునిచేచివారుగాదు.

సాయి అహ్రి్నశలూ 
కూరొచినే గోన్పటాటి కొన్్నళ్్ళకు 
చీకిపోతురండేది. భకు్తులు అప్్పడొక 
కొత్తుపటాటి ఆయనకు ఆస్నరంగా వేస్ 
పాతది తీస్వేస్్తురండేవారు. ఒకసారి 
సాయి కూరొచినే గోన్పటాటి పాతదై 
చినిగిపోయిరంది. ఒకరోజు బాబా 
లెరండీకి వెళ్్ళన స్మయరంలో చూచి, ఒక 
భకు్తుడు దానిని బైట పారవేస్, అరందుకు 
బదులుగా కొత్తు పట్టిపరువు బాబాకు 
ఆస్నరంగా వేశాడు. ఆయన తిరిగి 
వచిచి చూచుకొని ఎరంతో అస్రంతృపి్తు 
చెరందారు. ఆయన ఆ పాతపటాటికోస్రం 
వెతుకు్కని అది కనిపిరంచక 
పోయేస్రికి దానిని గురిరంచి అరందరినీ 
విచారిరంచారు. ఆయన కెవరూ ఏమీ 
చెప్పకపోయేస్రికి ఆయన ఉగ్రులై 
ఆ పట్టి పరుప్ను ధునిలో పారవేస్ 
అరందరినీ తిటిటిపోయన్రరంభిరంచారు. 
చివరకు భకు్తులు ఆ పాతపటాటి 
వేసేవరకూ ఆయన శారంతిరంచలేదు. 
ఇట్వరంటి అనుభవరం ఒకటి కృష్ణ 
జగేశవార్ భీష్మ యిలా చెపా్పరు;

“ఒకరోజు బాబా కూరుచిరండే పాత 

పూజయు ఆచార్యు శ్రీ ఎక్కిర్ల భర్ద్్వజ

కృష్్ణశాస్త్రి జగేశ్్వర్ భీష్్మ
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గోన్పటాటి తీస్వేస్, కొత్తు ఆస్నరం వేయమని నను్న కోరారు. 
కాని నేనలా చేయలేదు. ఆరతి ఆయా్యక భకు్తులరందరూ 
అక్కడ నురంచొని వురండగా, ‘పాత ఆస్నరం తీస్వేస్, కొత్తుది 
వేయమరంటారా?’ అని బాబాను సైగలదావారా అడిగాను. 
ఆయన అలానే చేయమని సైగలతోనే న్కు సూచిరంచారు. ఆ 
విషయరం నేను దాదాసాహెబ్ కు చెప్పగానే అతడు వెరంటనే 
క్రొత్తు పటాటివేస్ పాతది పారవేశాడు. అప్డు బాబా కొదిదేసేప్ 
చిల్రం త్రాగి, దానిని న్కరందిరంచి త్రాగమని ఆదేశిరంచారు. 
నేను పొగ పీల్చి మళ్్ళ సాయి కరందిరంచాను. దానిని 
తీస్కురంటూ ఆయన, “మేము స్రవాత్రా స్రంచరిస్్తున్్నము, 
బొరంబాయి, పూణే, స్తారా, న్గపూర్ మొ॥న నగరాలనీ్న 
రామమయములే. తెల్స్రందా మిత్మా?” అన్్నరు. మళ్్ళ 
కొదిదే నిమిష్లురండి ఆయన అకసా్మతు్తుగా “నీవేదైన్ 
న్కు పెటటికురండా ఎప్్పడూ ఒక్కడవే తిరంటావు. కనీస్రం 
యిప్్పడైన్ అయిదు లడులి పెట్టి!” అన్్నరు’’.

ఈ మాటలు భీషు్మనిలో చిత్మైన మారు్ప 
కల్గిరంచాయి. తనకు స్వాప్నరంలో దర్శినమిచిచిన వైష్ణవగురువే 
సాయిబాబాయని అతనికి బలరంగా తోచిరంది. వెరంటనే 
అచటి సేవకులను బాబా పాదతీరథామడిగి తీస్కొని త్రాగి, 
బాబా పాదాలకు ప్రణమిలాలిడు. సాయి రెరండు ని॥ల పాట్ 
అతని తలపై తమ చెయి్య పెటిటి ఆశీరవాదిరంచారు. అరంతటితో 
అతనికొక దివ్యమైన పారవశ్యరం కల్గిరంది.

తరావాత భీషు్మడు వస్తి గృహ్నికి చేరి, శిరిడీ 
గ్రామరంలో తాను బాబాకు లడులి ఎవరిచేత చేయిరంచాలా 
అని ఆలోచిస్్తున్్నడు. కాని సాయి తనను 5 లడేలి ఎరందుకు 
కోరారా అని ఆ రోజరంతా ఆలోచిసూ్తునే నిద్రపోయాడు. 
తెలలివారగానే అతని హ్ృదయరంలో అప్రయత్నరంగా కవితాశకి్తు 
పెలులిబికి పరవళ్్ళ తొకి్కరంది. రెరండు వృతా్తులు వ్రాస్ పెటిటి, 
సా్ననరంచేస్ మళ్్ళ సాయిని దరి్శిరంచాడు. అతనిని చూసూ్తునే 
సాయి మళ్్ళ లడూడాల గురిరంచి అడిగారు. వారి భావమెరిగిన 
దీక్షిత్ నవువాతూ లడూడాలు తయారవుతున్్నయని 
బదులు చెపా్పడు. అట్ తరావాత సాయి ఆ విషయమేమీ 
మాటాలిడలేదు. మరురోజుకలాలి కృష్ణజగేశవార్ భీష్మ అయిదు 
పాటలు వ్రాయడరం పూర్తుయిరంది. కాని అట్పైన మరొక్క 
చరణరం గూడ వ్రాయలేకపోయాడు!

అతడు  మరా్నటి  ఉదయమే వాటిని సాయి చేతిలో 
పెటాటిడు. ఆ  పాటలు పాడి తమకు వినిపిరంచమని 
ఆదేశిరంచి, శ్రీసాయి ఆ కాగితాలు అతడి చేతిలో పెటాటిరు. 

అతడు పాడుతున్నప్్పడు సాయి మళ్్ళ అతని తలపై 
చెయి్యవురంచి ఆశీరవాదిరంచారు. వెరంటనే అతని హ్ృదయరంలో 
మరలా సూఫూరి్తు కల్గి; ఒకొ్కక్క పాట ధారగా వ్రాస్ 
ఆయనకు వినిపిరంచసాగాడు. ఈ విధ్రంగా ‘శ్రీసాయిన్థ 
స్గుణోపాస్న’ అనే గ్రరంథమరంతా బాబా స్మక్రంలో ఆయన 
ఆదేశరంతో, ఆయన ప్రతే్యక ఆశీస్సులతో వ్రాయబడినది! 
దానిని దాదాసాహెబ్ ఖాపర్డా తన స్వారంత ఖరుచిలతో చిన్న 
ప్స్్తుకరంగా ముద్రిరంచాడు. స్o॥ 1923 తరావాత నురండి 
శ్రీసాయిబాబా స్రంసాథానరం (శిరిడీ) దానిని మరల మరల 
ముద్రిసూ్తు భకు్తులకరందజేస్్తున్నది.

భీష్మ  1912  నురండి  తన స్మయరం ఎకు్కవగా 
సాయిబాబా స్ని్నధిలో గడిపేవాడు. అక్కడ జరిగే 
రామనవమి ఉతసువరంలో సాయి స్మక్రంలో కీర్తున చేసాక 
అతడు గొప్ప కీర్తునకారుడుగా పేరుపొరందాడు. తరువాత 
వానప్రసాథాశ్రమరం స్వాకరిరంచి న్గపూర్ జిలాలిలోని ‘మోహ్పా’ 
అనే గ్రామరంలో నివస్రంచాడు. ఆ కాలరంలోనే అతడు ఎనో్న 
భకి్తుపరమైన రచనలుచేస్ ఆగషుటి 8, 1935న ఆ గ్రామరంలో 
చనిపోయాడు.

శ్రీ సాయి  గురిరంచిన  తన స్్మృతులను భీష్మ యిలా 
వ్రాశాడు:  ‘’సాయిబాబా రాత్రి చావడిలో నిద్రిరంచాక ఉదయమే 
మశీదుకు తిరిగి వచేచిటప్్పడు చేతిలో స్టకా పట్టికుని, ఎవరినీ 
ప్రతే్యకిరంచి ఉదేదేశిరంచకురండానే పరుషమైన మరందల్రంప్లు, 
ఘోరమైన తిట్లి కురిపిస్్తురండేవారు. కాని వారికి దగగొరగా 
వురండి జాగ్రత్తుగా వినేవారికి మాత్మే వినిపిరంచేటట్లి - 
ఒక్కసారి పెదదేగా తిటాటిక, మరొకసారి మరందస్వారరంతో, 
“అలాలి అచాఛాకర్గా” అరంట్రండేవారు. ఇరందువలన ఆయన 
ఒకొ్కక్కప్్పడు కోపిరంచినట్లి కనిపిరంచిన్ నిజానికి ఆయన 
హ్ృదయమెరంతో ప్రేమపూరితమని గురి్తురంచగల్గాను”.

ఈ విషయమై   రామచరంద్ర ఆతా్మరామ్ తారా్కడ్ 
గూడ యిలా వ్రాశాడు: ‘‘సెపెటిరంబరు 6, 1910న నేను 
సాయిని దరి్శిరంచి ఎరంతో ఆనరందిరంచాను. కాని తరచుగా 
ఆయన కొరందరిని పరుషరంగా తిడతారని, ఒకొ్కక్కప్్పడు 
కొటటినుగూడ కొడతారనీ విని, ఆయన స్స్లైన స్తు్పరుషులు 
కార్మోనన్న శరంక నని్నరంకా బాధిసూ్తునే వున్నది. ఆయన 
ఎప్్పడైన్ న్ స్మక్రంలో ఎవరినైన్ పరోక్రంగా తిటిటిన్ లేక 
కొటిటిన్ తక్ణమే నేను శిరిడీ విడిచి వెళ్్ళపోవాలని యిక 
యెన్నడూ ఆయన దర్శిన్నికి రాకూడదని అనుకున్్నను. 

మిగతా 29వ పేజీలో
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ద్్వర్కామాయి  
అనుభవమండపము

మా ప్టిటినిలులి కృష్్ణజిలాలిలో 
నరందిగామ అనే ఊరు. 

న్కు 1997 లో వివాహ్రం అయి్యరంది. 
మా పెళ్లి శుభలేఖ అచుచి వేసేవాళ్్ళ, 
మేము ఏమీ చెప్పకురండానే, కారుడా 
మొత్తురం బాబా స్మాధి మరందిరరంలో 
కూరుచిన్న ఫోట్ అచుచి వేస్ దాని పైన 
వధూవరుల పేరులి రాశారు. అప్పట్లి 
మా ఊరు చుట్టిపక్కల ఎక్కడా బాబా 
గురిరంచి పెదదేగా తెల్యదు. పెళ్లి కారుడా 
చూస్ మేమే ఆశచిర్యపోయాము. 
తరవాత అనిపిరంచిరంది, మా జీవితాలని 
ఆయనే నడిపిస్్తున్్నరన్న విషయాని్న  
అప్డే తెల్యచేశారని! 

మేము ప్రతి స్రంవతసురరం 
శిరిడి వెళ్్ళవాళ్్ళరం. అప్్పడు ఒకరు 
స్చచిరిత్ ఇసే్తు పారాయణ చేయడరం 
మొదలుపెటాటిను. పారాయణ  చేసే 
ప్రతిసారి భావోద్రేకరం కల్గి, పారాయణ 
బాగా సాగేది. తరవాత ఒరంగోలులో 
లాయరుపేట బాబా గుడికి 
వెళ్్ళనప్్పడు, అక్కడ మాస్టిరుగారి 
స్మాధిని దరి్శిరంచుకోవడరం, 

అప్పటినిరంచి లీలామృతరం పారాయణ 
చెయ్యడరం జరిగిరంది.

మా పెదదేబాబుకి పది స్రంవతసురాల 
వయస్ప్్పడు, జారండీస్ వచిచిరంది. 
చాలా ప్రమాదకర పరిస్థాతి ఏర్పడిరంది. 
అప్్పడు బాబాకి మొకు్కకున్్నను,,, 
‘మా బాబు ఆరోగ్యవరంతుడైతే, న్ 
జీవితారంతరం ప్రతి రోజు, రెరండు 
చపాతీలు మీకు నైవేద్యరంగా 
స్మరి్పసా్తును’ అని! న్మ్మదిగా వాడికి 
వా్యధి తగుగొముఖరం పటిటి  కోలుకున్్నడు. 
నేను బాబాకి ఇచిచిన మాట ప్రకారరం 
చపాతీలు స్మరి్పరంచడరం, శిరిడి 
వెళ్లివచాచిక మొదలుపెడదామని 
అనుకున్్నను. అప్్పడు బాబా స్వాప్న 
దర్శినమిచిచి, “వాడికి తగిగొరంది కదా, 
ర్పటినిరంచి చపాతి చెయి్య, దారంట్లికి 
టమాటా పప్్ప కూడా చెయి్య” అని 
చెపా్పరు. న్కు చాలా ఆనరందరం 
వేస్రంది. ‘ఇరంతకన్్న న్కు ప్రత్యక్ 
నిదర్శినరం ఏరంకావాల్?’ అనిపిరంచిరంది. 
ఆరోజు మొదలు, ఈరోజువరకు 
బాబా దయవలలి ప్రతిరోజూ రాత్రి  

రెరండు చపాతీలు చేస్ స్మరి్పరంచే 
సేవ కొనసాగుతోరంది. మా అబాబుయికి 
ఇప్్పడు 23 స్రంవతసురాలు!

నేను ప్రతిరోజూ మధా్యహ్్నరం 
బాబాకి భోజనరం తినిపిరంచి, నీళ్లి 
తాగిరంచి, ఒక వస్తరంతో, మూతి 
తుడుసా్తును. కొన్్నళ్్ళ పోయాక 
న్కొక అనుమానరం వచిచిరంది. నేను 
ఇలా చేయడరం బాబాకి తెలుస్త్తురందా 
అని! ఒకరోజొక స్వాప్నరం వచిచిరంది. 
అరందులో దావారకామాయిలో వురండే 
మెటలిలో పైమెట్టిమీద కూరుచిని, 
బాబా ధ్రిరంచిన కపీ్నలు ఉతకడానికి 
మూటలు కడుతున్్నను, అప్్పడు 
బాబా అక్కడకి వచిచి, చిన్న గుడడాతో 
మూతి తుడుచుకుని, “ఇది కూడా 
ఉతుకు” అని న్ వైప్ విస్రారు. 
స్వాప్నరం ముగిస్రంది. న్ సేవ వారికి 
అరందుతోరందని  వెరంటనే నిదర్శినరం 
ఇచిచినరందుకు న్కెరంతో స్రంతోషరం 
కల్గిరంది.

మాకు ఇదదేరు అబాబుయిలు. 
ఏ శుభకార్యమైన్ మాకు 

శ్రీమత్ శ్రీదేవి, ఒంగోలు
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శిరిడీలోనే జరుప్కోవటరం 
అలవాట్. మా చిన్న బాబుకి 
అన్నప్రాస్న శిరిడీలోనే జరిగిరంది. 
అయితే అక్రాభా్యస్రం ఎరందుకో 
బాస్రలో చెయా్యలనుకున్్నము. 
అనుకున్నట్లిగానే బాస్ర ప్రయాణరం 
అయా్యము. కానీ బస్సు ఆలస్్యమయి్య, 
రాత్రి 8 గరంటలయిరంది గుడికి 
చేర్స్రికి. ఆ బస్సు గుడి మురందునిరంచి 
కొరంతదూరరం వెళ్లి  ఆగుతురంది, 
మావారు గుడి మూసే స్మయరం 
అయిపోతురందేమోనని గుడిదగగొర 
దిగి, పూజారి వెళ్లికురండా చూసా్తునని, 
నను్న బస్సు సాటిప్ లో దిగి బాగ్ 
తీస్కుని రమ్మన్్నరు. ఆ బస్సు చాలా 
మురందుకి వెళ్లి మలుప్ తిరిగి ఆగిరంది. 
అరంత రాత్రి వెనకి్క నడిచి గుడి దగగొరకి 
రావాలరంటే ఆ చీకట్లి కొరంచరం భయరం 
వేస్రంది. దారి కూడా తపి్పపోయాను. 
అలాగే కొరంచరం మురందుకి వచాచిక, 
ఒక 15  లేక 16  స్రంవతసురముల 

వయస్న్న అబాబుయిలు అక్కడ 
ఆడుకురంట్న్్నరు. అరందులో 
ఒక అబాబుయి “అకా్క ఇరంతరాత్రి 
ఇరంతదూరరం వచాచివేమిటి” అని 
పలకరిరంచాడు. న్కు ఆ పలకరిరంప్కే 
ఎరంతో ధైర్యరం వచిచిరంది. సాక్షాతూ్తు 
బాబానే అలా పిల్చారనిపిరంచిరంది. ఆ 
అబాబుయి తీస్కువచిచి గుడిమురందు 
వదిల్ పెటాటిడు. తీరా గుడికెళ్్తు , గుడి 
మూసేసారు. తరవాత  అక్రాభా్యస్రం 
కూడా శిరిడీలోనే చేసారం! మా 
చిన్నబాబే, ఒకసారి మేరంమరందరరం 
బైటికి వెళ్్ళనప్్పడు తపి్పపోయాడు. 
మేమరంతా ఆరందోళ్నగా 
వెతుకుతురంటే, ఒకతను, వాడితో 
మాటాలిడుతూ కనిపిరంచాడు. అప్్పడు 
వాడిని తీస్కొచాచిరం. అతను కావాలనే 
మేము వచేచివరకు, వాడిని  అక్కడ 
ఆపి వాడితో మాటాలిడిస్్తున్నట్లి 
అనిపిరంచిరంది.  తరవాత కొన్్నళ్్ళకి 
బాబా న్కు స్వాప్నరం లో కనపడి  

“అమా్మ ఇదిగో నీ బిడడా” అని తెచిచి 
న్కిచిచి, ఆ రోజు రక్షిరంచిరంది నేనే అన్న 
నిరూపణ ఇచాచిరు.

అలా ఎనో్నసారులి మా 
కుట్రంబాని్న కాపాడారు. చాలా స్వాప్న 
దర్శిన్లు ప్రసాదిరంచారు. ఒకసారి 
స్వాప్నరంలో  ఆయన ఉచిచిషటిమ్ న్కు 
ప్రసాదరంగా ఇచాచిరు. ఇరంకొకసారి, 
“నేను ఎప్్పడూ నీచేయి విడవను” 
అని చెపా్పరు. ఇక ఇరంతకన్్న భరోసా 
ఏరం కావాల్? ఆయన మాట ఇచిచిన 
ప్రకారరం న్ చేయి విడవకురండా 
కాపాడుతూనే వున్్నరు.

న్ ఒరంట్లి ఓపిక వున్నరంతకాలరం 
ఆయన సేవ, స్్మరణ నిరరంతరరం 
చేస్కునేటట్లి అనుగ్రహిరంచమని 
వేడుకురంటూ నమస్్కరిరంచుకురంటూ 
వురంటాను.

జై సాయి మాస్టిర్!!
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శ్రీమత్ ర్జిని, బాపట్్ల

ఆచారుయుని అదుభుత లీలలు

పూ జ్యశ్రీ భరదావాజ మహ్రాజ్  
లీలావైభవాని్న బాపటలికి 

వాస్్తువు్యలు శ్రీమతి రజని గారు 
ఈవిధ్రంగా తెల్యచేస్్తున్్నరు.

న్కు 2004 లో వివాహ్రం 
అయి్యరంది. ఇదదేరు అబాబుయిలు. ఒకసారి 
కాలు మడతపడి పడిపోవడరం వలలి 
నడుముకి దెబబుతగిల్, చాలా నొపి్పగా 
వురండేది. ఆపర్షన్ చెయా్యలన్్నరు. 
ఇరంక అప్పటినిరంచి చాలా 
బాధ్పడుతూ, ఎప్్పడూ ఏడుసూ్తు, 
చనిపోతానేమోనని భయపడుతూ 
వురండేదాని్న. న్కు అప్్పడు 24 
స్రం.లు.  కానీ ఏమాత్రం జీవితరం పటలి 
ఆస్కి్తు లేకురండా వురండేదాని్న. అలారంటి 
స్మయరంలో యోగా చేయడరం వలలి 
బాధ్ తగుగొతురందేమోనని, ఆ కాలిసెస్ కి 
వెళ్లిను. ఒక రోజు యోగా సార్, న్కు 
‘మహ్తు్మల ముదుదేబిడడాడు’ గ్రరంథరం 
యిచిచి, “ఇది చదువమా్మ, నీకు బాగా 
ఉపయోగపడుతురంది. ఈయన నీ 
స్మస్్యని తొలగిసా్తురు” అని చెపా్పరు. 
కానీ ఇరంటికి వచాచిక ఆ గ్రరంథరం దేనికి 
స్రంబరంధిరంచిరంది అనైన్ చూడకురండా 
పక్కన పెటేటిసాను.

తరవాత మా పకి్కరంటివాళ్్ళ 
‘సాయి మాస్టిర్ స్తసురంగరం’ 

చేస్కురంట్న్్నము రమ్మని 
పిల్చారు. మొహ్మాటరంతో గుమ్మరం 
వరకు వెళ్లి వచేచిసాను. బాబా పటరం 
పక్కన, ఒక దరంపతుల ఫోట్ కూడా 
వురంది. అది ఎరందుకో న్కు నచచిక 
వచేచిసాను. అప్్పడు కూడా న్ దగగొర 
వున్న ప్స్్తుకరం లోనివార్, వీరని 
గురు్తుపటటిలేదు. మా ఇరంటి ఎదురుగా 
ఒక ముస్లిరం కుట్రంబరం వున్్నరు. ఆ 
అక్క పేరు గౌష్యా! తనకి పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారన్్న, బాబా అన్్న 
యెనలేని భకి్తు. రోజూ నను్న చూస్ 
చాలా బాధ్పడేది. “చిన్న పిలలివి, ఇలా 
తయారైపోతున్్నవు, ఒక్కసారి శ్రీ 
సాయి లీలామృతరం చదువు, నీలో 
యెరంత మారు్ప వస్్తురందో నీకు 
అరథారం అవుతురంది” అని చెప్్తురండేది. 
ఇరంకా అప్్పడప్్పడూ మా ఇరంటికి 
వచిచి, పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి గురిరంచి,  
ఆయన వాళ్లికి చేస్న అదు్భతాల 
గురిరంచి, చెబుతూ వురండేది. తన 
బలవరంతరం  మీద గురుపూరి్ణమ 
న్డు కోటేశవారరావు అరంకుల్ జరిపే 
స్తసురంగానికి  వెళ్లిను. అక్కడ ఉదయరం 
పూజ చేసాక అరందరూ పళ్్ళ,  స్వాట్సు, 
గ్రరంథాలు, వసా్రోలు బాబా, మాస్టిరు 
గారలికి స్మరి్పరంచుకురంటారు. అదే 

రోజు సాయరంత్రం చీటిలో పేరులిరాస్, 
ఎవరెవరికి ఏమొసే్తు, అవనీ్న 
పరంచేసా్తురు. అలా న్కు, ‘మనము - 
మన స్రంస్్కృతి’  గ్రరంథరం వచిచిరంది. ఆ 
గ్రరంథాని్న ఏదో పేజీలు తిరగేస్ పక్కన 
పెటాటిను.

కొని్న రోజులకి గౌష్యా వాళ్్ళ 
ఇరంట్లి స్తసురంగరం జరిగిరంది. ఆరోజు 
నేను వెళ్లినప్్పడు  కోటేశవారరావుగారు 
పలకరిరంచి “పారాయణ చేసా్తువా?” 
అనడిగారు. న్ దగగొర వున్న గ్రరంథాలు 
చెపా్పను. “అయితే మురందు, ‘మనము 
మన స్రంస్్కృతి’ గ్రరంథరం పారాయణ 
చెయి్య” అని చెపా్పరు. అది చదివిన 
వెరంటనే గౌష్యా న్కు శ్రీ సాయి 
లీలామృతరం గ్రరంథరం ఇచిచి పారాయణ 
చెయ్యమరంది. ఆ గ్రరంథరం పారాయణ 
చేస్్తురంటే బాబా మీద యెరంత ప్రేమ 
కల్గిరందో మాటలోలి చెప్పలేను.  న్ 
లోపల వురండే ప్రాణభయరం, ఏడుప్ 
అనీ్న మాయమైపోయాయి. తరవాత 
నిరంచి స్తసురంగాలకి వెళ్లిడరం మొదలు 
పెటాటిను.

ఇక్కడ అకోటిబర్ న్లలో 
కోటేశవారరావు అరంకుల్ దీక్లు ఇసా్తురు. 
అప్్పడు ‘భగవాన్ శ్రీ భరదావాజ్ 
గ్రరంథరం’ పారాయణ చెయ్యమన్్నరు.. 
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నేను దీక్  తీస్కోలేదు. కాని, భగవాన్ 
శ్రీ భరదావాజ్ గ్రరంథాని్న పారాయణ 
చేదాదేమని మొదలు పెటాటిను. అరందులో 
పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి గొప్పతనరం 
చూస్, కలెకటిర్ అయే్య అవకాశాని్న 
వదులుకోవడరం, ఆధా్యతి్మకతకు 
జీవితాని్న అరంకితరం చెయ్యడరం  ఇవనీ్న 
చదివాక, బాగా ఆనరందరంతో కళ్్ళమ్మట 
నీళ్్ళచేచివి. బతికితే ఇలాగ కదా 
బతకాల్ అనిపిరంచిరంది. 

మా స్తసురంగరంలో వాళ్్ళ “భగవాన్ 
శ్రీ భరదావాజ గ్రరంథరం శ్రద్ధగా పారాయణ 
చేసే్తు పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు తప్పకురండా 
కలలోకొసా్తురు” అనేవారు. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారి దగగొర రోజూ అనుకునే 
దాని్న  “మాస్టిరుగారు నేను శ్రద్ధగా 
పారాయణ చెయ్యటరం లేదా, న్కు 
ఒక్కసారి కూడా మీరు స్వాప్న దర్శినరం 
ఇవవాలేదు” అని! ఒకరోజు పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారు అనుగ్రహిరంచి న్కు 
స్వాప్నదర్శినరం యిచాచిరు. స్వాప్నరంలో 
నేను హైదరాబాదులో ఎవరిరంటికో 
వెళ్లిను. అది చాలా పెదదేహ్ల్. ఆ 
హ్లులో పెదదే వెరంకటేశవార సావామి 
విగ్రహ్రం వురంది, పక్కన కురీచిలో పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారు కూరుచిని వున్్నరు. నేను 
వారి దగగొరికి పరిగెతు్తుకుని వెడుతూ 
కిరందపడిపోయాను. లేదాదేమన్్న 
లేవలేకపోయాను. పక్కనిరంచి 
మాటలు వినిపిస్్తున్్నయి “ఈ 
అమా్మయి పేరు రజని, నడురంనొపి్పతో 
బాధ్పడుతోరంది” అని. పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగార్ కురీచినిరంచి లేచివచిచి నను్న 
లేవదీస్, “నీకెరందుకమా్మ  భయరం? 
నేనున్్ననుగా!” అని, “భోజనరం 
చేసావా?” అని అడిగారు. లేదరండి 
అరంటే, న్ వైప్ ఓరగా చూస్,”ఒర్య్, 

వరంద కోళ్లి కోయిరంచరండ్రా” అని 
ఫకు్కన నవావారు. నేను చాలా 
ఆశచిర్యపోయాను, ఎరందుకరంటే 
న్కు చికెన్ అరంటే చాలా చాలా 
ఇషటిరం. అమో్మ! ఇరంత చిన్న విషయరం 
కూడా తెల్స్పోయిరందే!  ఈయన 
సామాను్యలు కారు అనుకున్్నను.

తరవాత ‘మహ్తు్మల 
ముదుదేబిడడాడు’ గ్రరంథరం చదివాను. 
పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి స్మాధి ఘటటిరం 
చదివి చాలా సేప్ బాధ్పడాడాను. 
ఈ గ్రరంథరం పూరి్తు చేసాక న్ ఆరోగ్య 
విషయరంలో పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు 
ఒక మరంచి అవగాహ్న ఇచాచిరు. 
ఏరంటరంటే, ,,,న్కు నడురంనొపి్ప పూరి్తుగా 
తగిగొరంచమని అడిగితే ఇరంకెలారంటి 
ఖర్మ అనుభవిరంచాల్సువస్్తురందో, 
ఇదివరకటి కరంటే నొపి్ప తగిగొరంచి న్ 
దైనరందిన కార్యక్రమాలకి ఆటరంకరం 
లేకురండా చేశారు. కనక యిరంకా నొపి్ప 
తగిగొరంచమని అడగకూడదనిపిరంచిరంది. 
ఇది పూజ్యశ్రీ మాస్టిర్ గారి దయ!

మావారు  నను్న స్తసురంగాలకి 
వెళ్లిమనేవారు కానీ, ఆయన 
వచేచివారు కాదు. నేను చాలా బాధ్పడి, 
కోటేశవారరావు అరంకుల్ కి చెపే్తు, 
ఒకరోజు మావారిని పిల్పిరంచి, శ్రీ సాయి 
లీలామృతరం పారాయణ చెయ్యమరంటే, 
స్ర్నని చెపి్ప, స్గరం చదివి వదిలేశారు. 
అలా అని్న గ్రరంథాలు, మొదలుపెటటిడరం, 
పూరి్తుచెయ్యక పోవడరం, జరిగేది. 
ఒక్క గురుచరిత్ మాత్మే ఎలాగో 
పూరి్తుచేశారు. కానీ నిత్య పారాయణ 
చేసేవారు కాదు, స్తసురంగానికి 
వచేచివారు కాదు. న్కు చాలా 
బాధ్గా వురండేది. నేను మా ఆయనని 
మారచిమని పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారికే 

నమసా్కరరం చేస్కునేదాని్న!
స్తసురంగ స్భ్్యలరందరము కారీ్తుక 

వనభోజన్లు చేస్కురంటాము. 
అప్్పడు కోటేశవారరావు అరంకుల్, 
చీటీల మీద సూకు్తులు, గ్రరంథాల పేరులి 
రాస్, ఎవరికి ఏదివసే్తు అది చెయ్యమని 
చెపా్తురు మా బాబుకి వచిచిన చీటిలో, 
“బాబా మీకు చేస్న మేలు  చెప్పరండి” 
అని వచిచిరంది. అప్్పడు వాడన్్నడు 
“ఒకసారి న్కు చేతికి దెబబుతగిల్రంది. 
మా ఊరిలో చెట్టికొమ్మ పట్టికుని 
ఊగుతూరంటే, కొమ్మవిరిగి నేను 
పడిపోయాను, అప్్పడు చేతికి ఫ్రాకచిర్ 
అయి్యరంది . అదే నేను ఏ రాయిమీదో 
పడి, న్ తలకి దెబబుతగిల్తే ఇరంకెరంత 
ప్రమాదరం జరిగేదో కదా. ఆ విధ్రంగా 
బాబా మేలు చేశారు”  అన్్నడు. 
నిజరంగానే ఆ దెబబు తగిల్నప్్పడు, 
వాడిని ఆట్లో హ్స్్పటల్ కి 
తీస్కువెడుతూ బాగా ఏడుస్్తున్్నను. 
వాడి మోచేతి కిరంద ఎముక, లోపలే 
పక్కకి జరిగి పోయిరంది. రక్తురం కూడా 
లేదు. అప్్పడు మా బాబు, “అమా్మ! 
ఏడవకు మనకి మాస్టిరుగారు, బాబా 
వున్్నరు కదా. ఏమి కాదు” అని 
నను్న ఓదారుస్్తున్్నడు. అప్్పడు వాడి 
వయస్ 10 స్రం.లు. ఈరోజు వాడు 
చెపి్పన స్మాధాన్నికి పిలలిలపై కూడా, 
బాబా,  మాస్టిరు గారలి  దయ ఎరంతగా 
ఉరందో కదా అనుకున్్నను. 

ఆరోజు మావారు కూడా వచాచిరు. 
మావారికి వచిచిన చీటీలో, ‘భగవాన్ 
శ్రీ భరదావాజ’  గ్రరంథరం పారాయణ 
చెయ్యమని వచిచిరంది. అప్్పడు మావారు 
ఆ గ్రరంథాని్న పారాయణ  చెయ్యటరం 
మొదలుపెటాటిరు. న్లాగే ఆయనకీ 
కూడా ఆ గ్రరంథరం చదువుతురంటే, 
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పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారి వ్యకి్తుతవారం బాగా నచిచి వారు రాస్న 
మిగిల్న గ్రరంథాలనీ్న ఒకొక్కటి చదువుతున్్నరు. ఆ 
మధ్్యనే రెరండు మూడు సారులి రోడుడా ప్రమాదాలనిరంచి 
కాపాడబడాడారు. దానితో  పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారిమీద 
నమ్మకరం కల్గిరంది.

ఈమధ్్య  ఒకసారి న్కు మావారి మీద ఒక 
పీడకల వచిచిరంది. ఒకచోట అరంతా హ్డావిడిగా వురంది,, 
ఈయనకి ఏదో అయి్యరంది. అరందరూ న్ గురిరంచి జాల్గా 
చెప్్పకురంట్న్్నరు. నేను స్తసురంగమరందిరానికి వచేచిసాను. 
కాసేసుపటికి మావారు చేతిలో భగవాన్ శ్రీ భరదావాజ 
గ్రరంథరం పట్టికుని, మరందిరానికి వస్్తున్్నరు. నేను 
ఆశచిర్యరంగా మావారి వైప్ చూస్్తున్్నను. ఇట్వైప్నిరంచి 
పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు వచిచి, చాలా గటిటిగా “ఆదివారాలు 
కూడా స్తసురంగానికి రావేరంటి? స్తసురంగానికి వచిచినట్లి 
న్కు వచిచి  చెపా్పల్” (అప్పట్లి మావారు  స్తసురంగానికి 
వచిచిన్ మురందుగదిలో కూరుచిని వెళ్్ళపోయేవారు. ఈ 
స్వాప్నరం వచిచినప్పటినిరంచి, లోపల్కి  వచిచి నమసా్కరరం 
చేస్కురంటారు)   మా వారిచేతిలోవున్న భగవాన్ శ్రీ భరదావాజ 
గ్రరంథరం చూస్, “ఇది పారాయణ చేయాల్” అరంటూ న్ 
వైప్తిరిగి, న్కు బొట్టిపెటాటిరు. ఈ స్వాప్నరం ఈయనకి 
చెపే్తు, మరా్నటినిరంచి పారాయణ మొదలుపెటాటిరు. 

పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు న్కు బొట్టి పెటిటినరందుకు 
మావారిని ఎలా కాపాడారో ఇప్్పడు వివరిసా్తును. మొన్న 
కరోన్ బాగా ఎకు్కవగా ఉన్న స్మయరంలో, మావారికి, 
న్కు, మా పెదదేబాబుకి కరోన్ వచిచిరంది. న్కు, బాబుకి, 
వా్యధి లక్ణాలు ఏమి లేవుకాని, మావారికి  మాత్రం 
ఒకరోజు రాత్రి బాగా జవారరం వచిచి,  మేమరంతా చాలా 
భయపడిపోయాము. ఇక మరా్నడు హ్స్్పటల్ లో చేరాచిల్  
కాబోలు, ఈరాత్రి ఎలా గడపాలని, ఇరంటిల్లిపాది  బాబా, 
మాస్టిర్ స్్మరణ చేసూ్తు వున్్నము. మావారికి ఆరోజు 
స్వాప్నరంలో, ఇదదేరు తెలలిదుస్్తులు వేస్కున్న వ్యకు్తులు 
ఈయన దగగొరకి వచిచి, రాత్రంతా ఆయన తోనే ఉన్్నరట. 
వాళ్లిదదేరూ బాబా, మాస్టిర్ గార్లి! తెలలివార్స్రికి మావారికి 
జవారరం తగిగొపోయిరంది. అరంతకుమురందు స్వాప్నరంలో పూజ్యశ్రీ 
మాస్టిరుగారు, న్కు బొట్టిపెటిటినరందుకు మావారిని 
కాపాడారు. గురుకుట్రంబరం దయవలలి మేమరందరరం 
దాని్నరంచి బయటపడాడారం. ఈ స్రంఘటనతో మావారిలో 
చాలా మారు్ప వచిచిరంది. ఇప్్పడు ఇరంట్లి అరందరరం 

పారాయణలు చేస్కురంటూ, స్తసురంగాలలో పాల్గొరంటూ 
ప్రశారంతరంగా వున్్నరం.

గురుసారంప్రదాయరం తెల్యని మాలారంటివాళ్్ళకి, ఈ 
మారగొరం తెల్యపరచి, మాకే కాకురండా, మా కుట్రంబాలలో 
అరందరికీ, పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు వారి లీలలు విరివిగా 
ప్రసాదిరంచారు. ఉదో్యగాలు, ఇళ్్ళ, పెళ్లిళ్లి, ముఖ్యరంగా 
స్రంతానము--ఇవనీ్న ప్రసాదిరంచారు. 

మా ప్టిటిరంటివారికి అరంతగా ఈ మారగొరం యిషటిరం 
లేదు. అయితే మా తము్మడికి పెళ్్ళయి్య న్లుగు 
స్రంవతసురములయి్యరంది. స్రంతానరం కోస్రం ఏవేవో పూజలు 
చేస్్తున్్నరు. నేను మా స్తసురంగానికి తీస్కొసే్తు, కోటేశవారరావు 
అరంకుల్, వాళ్లికి పూజ్యశ్రీ మాస్టిరుగారు రచిరంచిన 
గ్రరంథాలనీ్న పారాయణ చెయ్యమని చెపా్పరు. ఒక ఆవృత్తురం 
పారాయణ అవవాగానే, మా మరదలు గర్భవతి అయి్యరంది. 
దారంతో వాళ్లిరందరికీ నమ్మకరం కల్గిరంది. ఇలా పిచుచిక కాల్కి 
దారరం వేస్ లాగినట్టి, బాబా మాస్టిరుగారులి  మమ్మల్నరందరిని 
లాకు్కన్్నరు. ఇరంతటి భాగా్యని్న కల్్పరంచినరందుకు స్రవాదా 
కృతజఞుతాపూరవాక వరందనములు!!      

జై సాయి మాస్టిర్!!

కృష్ణిశాస్త్రి జగేశ్వార్ భీష్మ
24వ పేజీ తరువాయి

చిత్రం! నేను ఎని్నసారులి ఆయనను దరి్శిరంచిన్ న్ స్మక్రంలో 
ఆయన్న్నడూ అలా చేయలేదు. న్ భావాలు ఆయనకు 
తెలుస్! న్పై ఆయనకెరంత దయో తలచుకురంటే న్ 
హ్ృదయముపొ్పరంగి ఆనరందభాష్్పలు కారుతాయి”.

భీషు్మని అనుభవరం వలన మనరం తెలుస్కోవలస్న 
సూక్షా్మలు కొని్న అరథామవుతాయి. స్వాప్నరంలో మహ్తు్మల 
దర్శినమైతే అదెన్నటికీ వ్యరథారంగాదు. అట్వరంటప్్పడు 
వారు చెపి్పన మాటలు నిగూఢమైన ఉపదేశాలవుతాయి. 
అవెన్నటికీ వ్యరథారంగావు. మరంత్యోగ స్రంప్రదాయరం ప్రకారరం 
గూడ అటిటి భాగ్యవరంతులకు వేరొక మరంత్రోపదేశము 
పొరందవలస్న అవస్రమురండదు.
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