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దైవాన్ని ఆరాధించడమింటే - దైవిం అనే 
పరమార్ిం వైపుకు - దైవింగా మనల్ని మనిం 

రూపుదిద్దుకోవడమే! పరిణామిం చిందిించుకోవడమే! 
అలా కాన్ మనిం పగ, ద్వేషము, క్రోధము, అసూయ, 
స్వేర్ము, మమకారము, పక్షపాతబుదిధి, అవివేకములకు 
బాన్సలమై, వీటన్నిటికీ మూలమైన ‘నేను వేరు, జగత్తు 
వేరు’ అనే భావనకు బాన్సలమై అవినీతిపరులుగా 
తయారై మనకు మనమూ, తద్వేరా సమాజాన్కి ద్రోహిం 
చేసూతు స్మాజిక అశింతికి కారకులమవుతాము.

దైవాన్ని ఆరాధించే ప్రయతనిింలో మన జీవిత 
విధానింలో మారుపులు రాగల అవకాశలు ఎన్ని! దైవింగా 
పరిణామిం చింద్లింటే దైవీసింపతితున్ అలవరచుకోవడిం 
తపపున్సరి. అింటే పగ, ద్వేషమూ, క్రోధమూ విడచి - కరుణ, 
ప్రేమ, ఓరిమీ అలవరచుకుింటామననిమాట. ఇతరుల 
ఉననితిన్ చూచి అసూయ పడే బద్లు తాయాగభావాన్ని 
అలవరచుకుింటామననిమాట! సరవేత్రా, సకల జీవులలోనూ 
దైవమున్నిడనే విషయాన్ని గురుతుించుకొనే ప్రయతనిింలో 
ఒకరు తకుకువనీ, మరొకరు అధకులనే భావాలను 
విడన్డుతామననిమాట.

ఇటిటి సద్గుణాలను పింద్లింటే ఏిం చేయాల్? 
న్రింతరిం మనిం ద్న్నితే భావనచేసూతు వుింటామో అటిటి 
గుణాలనే పింద్తామన్ మహాత్ములు చబుతారు. 

~ పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ ~

మిగతా 29వ పేజీలో

సాధన, సాధ్యమూ సద్గురువే!

వెలగన్ దీపాన్ని వెల్గించాలింటే వెలుగుత్నని మరొక 
దీపిం దగగురకు ద్న్ని చేరిస్తు సరిపోత్ింది.

దైవీసింపతితుయైన ఇటిటి సద్గుణజ్యాత్లే ఆతముజాఞాన్న్ని 
స్ధించిన మహాత్ములింతా. అటిటివారిన్ న్రింతరిం 
గురుతుించుకుింటూవుింటే వారిలోన్ సద్గుణాలనీని మనలోనూ 
చోటు చేసుకుింటాయి. అలాింటి మహనీయులను 
గురుతుించుకోవడానేని సత్ింగము అింటారు. ‘సత్’ అింటే 
కేవలిం దైవమే! సత్ింగిం అింటే దైవ సన్నిధ-దైవీసింపతితు 
గలవారి స్ింగతయాము అననిమాట. అింటే మహాత్ముల సన్నిధ 
అన్ అర్ిం. ఎవరు సిసలైన మహాత్ములో, ఎవరుకారో, ఏది 
సత్ింగమో ఏది కాదో తేలుచుకోలేన్ నేటి రోజులోలో స్టిలేన్ 
మహాత్ముడుగా అవతరిించారు స్యి. విశవేసవేరూపిగా, 
కరుణామయుడుగా ప్రకటమై న్రూపిించుకునని స్యిన్ 
విరామసమయమింతా సమురిించుకుింటే అింతకింటే 
సత్ింగిం మరొకటి లేద్.

సద్గుణరాశియైన స్యిన్ న్రింతరిం 
గురుతుించుకోవడాన్కి మొదట ఆయన చరిత్ర పారాయణ 
చేసుకుింటారు. తద్వేరా ఆయన ఔననితయాిం హృదయింలో 
న్టుకున్ ఆయనపటలో ఎనలేన్ భకితువిశవేస్లు 
కలుగుతాయి. విరామ సమయింలో ఆయన 



మనందరికీ గురుపత్ని, దివ్యజనని అయిన పూజ్యశ్రీ అలివేలు మంగమ్మ 
జూన్ 3, 2021 మధ్్యహనిం గం॥ 1:12 ని॥లకు పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ 

మాస్టరుగారిలో ఐక్యమయ్్యరు. 
ఈ సంచిక వారి దివ్య పాదపద్మములకు అంకితం.
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~  పూజ్య గురుపత్ని శ్రీమత్ అలివేల్ మంగమ్మ ~

లక్ష్యము మారగుము గమ్యము

ఒకరోజు స్యింత్రిం పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
సన్నిధలో చాలామింది కూరుచున్ వున్నిరు. కొిందరు 

ప్రశనిలు వేసుతున్నిరు, సింద్హాలు వయాకతుపరుసుతున్నిరు. 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు ఎింతో ఉతా్హింగా సమాధాన్లు 
యిసుతున్నిరు. ఆ మాటల సిందర్ింలో  పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు యిలా చపాపురు :

“ఎవరికైన్ ఏ పన్ చేయడాన్కైన్ సపుషటిమైన 
అవగాహన వుిండాల్. అసలు తమ గమయామేమిటో 
సపుషటిింగా వుిండాల్. అింద్కు చేరవలసిన మారగుిం 
తెలుసుకోవాల్. ద్న్పటలో లక్షష్ిం దృఢింగా వుిండాల్. ఈ 
మూడు దృఢింగా లేన్ద్ ఏదీ స్ధించలేరు. జీవితింలో 
ఏమి స్ధించదలచామననిది ముఖయామైన విషయిం. 
అింద్కు ముింద్ మనకేిం కావాలో సపుషటిింగా తెల్యాల్. 
ఉద్హరణకు: శిరిడీ వెళ్ళాలనే లక్షష్ిం పెటుటికుింటాము. 
అకకుడకు వెళ్ళా మారగుము తెలుసుకుింటాము. చివరకు 
అకకుడకు అింటే గమాయాన్కి చేరుతాము. అలాగే చద్వు, 
ఉదోయాగము, మరొకటి, మరొకటి యిలా…

ఇింతలో కూరుచుననివారిలో ఒకరు అింద్కున్, 
“మాసటిరు గారూ! మీరు చబుత్నని విషయాలు వినని 
మీదట, మీ పుసతుకాలు చద్వుత్న్నిము గనుక మాకు 

గమయామేమిటో తెల్సిింది. అింద్కువలసిన మారాగులు 
గూడ మీరు ఎపుపుడూ బోధసూతునే వున్నిరు. లక్షష్మెలా 
వుిండాలో గూడ అర్మవుతూనే వుననిది. కానీ ప్రపించింలో 
మావింటి సింస్రులము, స్మానయా మానవులము ఎన్ని 
సింస్కురాలుగల స్టి మనుషులతో వయావహరిించవలసి 
వసుతుింది. ఇవి గాక కుటుింబింతో, బింధువులతో ఎలా 
మసలుకుింటూ ఈ మారాగున నడవాలో అననిది కొరుకుడు 
పడటిం లేద్. ఈ లక్షష్మునని వాళ్ళా న్రింతరిం బాబా 
ధాయాస ఎలా న్లుపుకోవాలో, ద్న్న్ ఎలా స్ధించాలో 
అర్ింగావడిం లేద్” అన్నిడు. 

అింద్కు పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిలా సమాధానమిచాచురు:
“అవును న్జమే నువువే చపిపునటులో మొదటోలో చాలా 

కషటిింగానే వుింటుింది. కానీ న్జింగా ఆచరిించాలన్ 
ప్రయతనిిం గటిటిగా చేస్తు రానురానూ సులభమవుత్ింది. 
మరి అలాగాకపోతే ఈ స్ధించేవారిందరూ ఎలా 
స్ధించగలుగుత్న్నిరు?” అింటూ యిింకా యిలా 
చపాపురు..

“అసలు ద్న్నైన్ స్ధించాలింటే ద్న్కి కావలసిన 
అర్హతలేమిటో తెలుసుకోవాల్. ద్న్కి ఏమి చేయాలో 
తెలుసుకోవాల్. ఉద్హరణకు ఒక ఇింజనీరో డాకటిరో 
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కావాలింటే ద్న్కి కావలసిన కోరు్లు చదవాల్. 
చదవడాన్కి తగన ప్రయతనిిం చేయాల్. ఉద్హరణకు 
డాకటిరులా కావాలింటే ద్న్కి కావలసిన పుసతుకాలు 
చదవాల్. ఊరికే పుసతుకాలు పటుటికున్ ద్న్కి ఉనని ప్రతికూల 
పరిసి్త్ల గూరిచు ఆలోచిసుతుింటే డాకటిరు ఎలా అవుతాడు? 
ఇింటోలోన్ పరిసి్త్లుగాన్, కాలేజీలోన్ పరిసి్త్లు గాన్, 
బయట పరిసి్త్లుగానీ, ఎటాలో వున్ని తన చద్వు పూరితు 
చేయాల్. అపుపుడే డాకటిరు అవుతాడు. అటాలోనే ఆధాయాతిముకత 
స్ధించాలింటే ద్న్కి ఏవేవి కావాలో వాటిన్ మనలో 
సమకూరుచుకోవాల్. అన్ని పరిసి్త్లూ అనుకూలింగా 
వుింటేనే నేను బాబాను గురుతుపెటుటికోగలను అనడిం, 
అలలు లేకుిండా వుననిపుపుడు సముద్ింలో స్నినిం 
చేస్తునన్ అననిటులోింటుింది. అింద్కన్ పరిసి్త్లను 
స్ధనకు అనుకూలింగా మారుచుకునే ప్రయతనిిం 
చేయాల్. అసలు పరిసి్త్లు అనుకూల్ించడమింటూ 
స్ధారణింగా జరగద్. ఎటిటి పరిసి్తిలోనైన్ మనిం 
అనుకుననిది స్ధించవలసిింద్! లేకుింటే మనిం ఎపపుటికీ 
యిలానే వుింటాము. అింద్కన్ అనుకూలత, ప్రతికూలత 
పరిసి్త్లలో వుిండవు. మనలోనే వుింటాయి. ఒకే 
పరిసి్త్లలో ఒకడు ఒకరకింగా ప్రతిసపుిందిస్తు మరొకరు 
మరొకరకింగా ప్రతిసపుిందిస్తురు.

అింద్కన్ ముింద్గా మనలో వునని బలహీనతలను, 
లేద్ గుణాలను గమన్ించాల్. ఏవి ఎింద్కు 
ఆటింకమవుత్న్నియో తెలుసుకోవాల్. అపుపుడు 
వాటిన్ ఎలా అధగమిించాలో ఆలోచిించాల్. అటిటి 
ప్రయతనిిం చేయాల్. కానీ మన సవేభావమే ఆటింకాలకు 
కారణమన్ తెలుసుకోవాల్. కొించిం ఆలోచిస్తు ఇది 
ఎవరికైన్ తెలుసుతుింది. ఇది తెలుసుకోలేక మన చుటూటి 
వుననిపరిసి్త్లూ, వయాకుతులూ కారణమన్ అనుకుింటాము. 
కారణిం యిది బాహయామైన విషయాలకు సింబింధించినది 
కాద్. పూరితుగా యిది మానసికమైన విషయము. అింద్కన్ 
ద్న్కి అడుడుపడే పరిసి్త్లింటూ ఏవీ వుిండవు.

ఉద్హరణకు ఒకన్కి ఎింతో చద్వుకోవాలన్ 
వుిందనుకుింద్ిం. వాడు సూకులులో చేరగల్గతే పుసతుకాలు 
లేకపోయిన్, ఇింటోలో కరింటు లేకపోయిన్, మరొకరి 
పుసతుకాలు తీసుకున్, వీధ దీపాల దగగురో ఏదో ఒక విధింగా 

చద్వుకుింటాడు. కానీ వాడు సూకులుకే వెళళాలేన్ పరిసి్తిలో 
వుననిపుపుడు అతడెలా చద్వు కొనస్గించగలడు? 
కారణిం వాడు చద్వుకోవడిం చద్వుకోకపోవడమననిది 
పూరవేకరముననుసరిించి వుింటుింది. కనుక పరిసి్త్లు 
అనుకూల్ించడమూ, అనుకూల్ించకపోవడమూ 
వుింటుింది. కానీ అద్ భగవింత్న్ ఆరాధించే విషయింలో 
ఎటువింటి అడడుింకులూ వుిండవు, మన మనసు్ తపపు. 
మన సింస్కురాన్ని బటిటి మన మనసు్ న్రింతరిం ఎన్ని 
ఆలోచనలను చేసూతుింటుింది. వాటిన్ తపిపుించి స్ధనపై 
మనసు్ పెటటిడాన్కి, చేస్ ప్రయతనిమే స్ధన. ఏ పన్ 
చేసుతున్ని చేయకపోయిన్ మనసు్ ద్న్ దోవన అది 
ఆలోచిసూతునే వుింటుింది. ఆ ఆలోచనలకు బద్లు 
మనిం చయాయాలనుకునని ఆలోచనలను చేయడాన్కి 
ప్రయతినిించాల్. అపుపుడు ఏ పన్ చేసుతున్ని ద్న్ పన్ అది 
కొనస్గసూతు వుింటుింది.”

అింద్కు అతడు అింద్కున్, “అదెలా స్ధయాిం 
మాస్టిరు? ఇతరులతో మాటాలోడుత్ననిపుడు బాబాను 
ధాయాన్ించడమెలా?” అన్ అడిగాడు.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు అన్నిరు: “ఏమి? ఎింద్కు 
స్ధయాిం కాద్? మనిం అనుకోవాలే గానీ స్ధయాింగాన్దింటూ 
ఏమీ లేద్. మరి అలా చేసిన వాళ్ళాగద్ గొపపు భకుతులైన్రు!

ఉద్హరణకు మన ఇింటోలో ఎింతో ఆపుతులైన 
వారు   దూరమైపోయారు. కొింతకాలింపాటు మనమేిం 
చేసుతున్ని, ఎవరితో ఏమి మాటాలోడుత్న్ని ఆ ఆలోచనలే 
మెద్లుత్ింటాయి.

లేకపోతే మనలను ఎవరన్ని బాధ 
పెడుత్న్నిడనుకుింద్ము. మనిం ఏది చేసుతున్ని అద్ 
మనసు్లో మెద్లుత్ింటుింది. అలాగే ఒక యువకుడు ఒక 
అమాముయిన్ ప్రేమిించాడనుకుింద్ిం. అతడు ఏమి చేసుతున్ని 
ఆ పిలలోమీద్ మనసు్ లగనిమై వుింటుింది. ఆ అమాముయి 
గురిించిన ఆలోచనలే కొనస్గుత్ింటాయి. అలాగే మనిం 
ఏిం చేసుతున్ని బాబా మీద మనసు్ లగనిమై వుింటుింది. 
అది మన కోరిక ఎింత దృఢింగా వుననిది అననిద్న్ మీద 
ఆధారపడివుింటుింది. డబుబు సింపాదిించాలనని కోరిక 
దృఢింగా వుననివాడు అద్ ఆలోచనలు చేసూతు అింద్కు 
కావలసిన ప్రయతానిలు చేసుతుింటాడు. అలాగే ద్న్మీదైన్ 
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సరే కావాలన్ బాగా కోరిక కలవాడు ద్న్కోసిం 
న్రింతరిం ప్రయతినిసుతుింటాడు. ఇది అిందరికీ తెల్సిన 
విషయమే. అలాగే స్ధన గూరిచు మన కోరిక బాగా 
వుననిపుడు అింద్కు ఎపుపుడూ ప్రయతినిసూతునే వుింటాము. 
ద్న్కి ఏవీ అడుడురావు.” 

అతడు : న్కేమీ అర్ిం కావడిం లేద్. మాస్టిరూ! 
కొన్ని పరిసి్త్లలో అింటే ఎవరైన్ మనతో తగవులాడితే, 
లేద్ అనవసరింగా మనలను ఎవరైన్ అనరాన్ 
మాటలు అింటూ వుింటే వాళళాలోలో బాబాను చూడడమెలా 
మాస్టిరూ!”

మాసటిరుగారు : “బాబాను చూడడమింటే 
వారికి నమసకురిించమన్ కాద్, వాళళా పాద్లమీద 
పడమనీ కాద్. వాళళాతో ఎలా వయావహరిించాలో ‘అలా 
వయావహరిసూతు వారిలోగూడ బాబా వున్నిరనే విషయాన్ని 
గురుతుపెటుటికుింటూ వుిండాల్. పిల్లోలో, కుకకులో గూడ బాబా 
తాము వున్నిమన్ అన్నిరు గద్! అింటే వాటిలో వున్నిరన్ 
తలచి వాటిన్ కొటటివదదున్, అసహయాించుకోవదదునీ అర్ిం. 
అింతేగాన్ అవి వింటిింటోలోకి వస్తు బయటకు పింపవదదున్ 
కాద్. మనతో పాటు ద్న్న్ కూడ కూరోచుబెటుటికున్ 
మన విసతుటోలో ద్న్కి గూడ తిన్పిించమనీ గాద్. ఎవరితో 
ఎలా వుిండాలో అలా వుిండాల్్ింద్. కానీ ఎవరిపైన్ 
ద్వేషము, కోపము, అసూయ మొదలైన భావాలు 
పెటుటికోకుిండా వుిండాల్. మనిం అిందరిలో బాబా 
వున్నిరనని భావాన్ని న్లబెటుటికోవడాన్కి ప్రయతినిసుతుింటే 
మనలోన్ అవగుణాలు పోయే అవకాశముింది. మనిం 
అలా చేసుతుింటే ఒకొకుకకుపుపుడు అవతల్ వాళళాలోలో గూడ 
మారుపు వచేచు అవకాశముింది. ఉద్హరణకు నువువే 
చపిపునటులో అవతల్ వాడు మనలను చాలా ఇబబుింది 
పెడుత్న్నిడు. చాలా అనవసరింగా అనరాన్ మాటలు 
అింటున్నిడనుకుింద్ిం. అతన్లో గూడ బాబా 
వున్నిరన్ భావన చేసుతుననిపుపుడు బాబాయే ఎింద్కో 
ఇలా అన్పిసుతున్నిడు. ఇది మనకు మించిది కాబటేటి 
చేసుతున్నిడు అన్పిసుతుింది. లేకపోతే మన చడడుకరమును 
ఈ విధింగా తొలగింపజేసుతున్నిడు అనుకుింటాము. 
అలా అనుకుననిపుపుడు మనము ఆవేశపడకుిండా 
మాటాలోడగలుగుతాము. అలా చేసుతుింటే ఒకొకుకకుస్రి 

అవతల్ వాళళాలో గూడ మించి మారుపు రావచుచు. అింతేగాక 
వాళళాను గూడ సరైన మారగుింలో నడిపిించమన్, సరియైన 
విధింగా మారుపు తెమమునీ బాబాను ప్రార్ిించవచుచు”. 

అతడు: “ఒకొకుకకుస్రి ఈ బాదరబిందీ అింతా 
ఎింద్కు? ఇింటోలోనుించి ఎకకుడికైన్ వెళ్ళాపోతే హాయిగా 
స్ధన చేసుకోవచుచు గద్! అన్పిసుతుింది మాస్టిరూ!”

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు : “వెళ్ళాపోవచుచు. కానీ 
పరిసి్త్లనుించి తపుపుకోవడాన్కి గాద్. కావలసినది 
పిందడాన్కి వెళ్ళాల్. కానీ అపుపుడు ఎవడూ హాయిగా 
వెళళాడు. విపరీతమైన ఆవేదనతో, తపనతో వైరాగయాముతో 
వెళ్తుడు. అింతగా తీవ్రమైన కోరిక వుననిపుపుడు ఇింటోలో 
విషయాలు అనవసరమైనవి పటటికుిండా పోతాయి. 
ఎింతవరకూ అవసరమో అింతవరకే పటిటిించుకుింటాడు. 
తరావేత తనకు తెల్యకుిండానే అనీని విడిచి వెళ్ళాపోవడిం 
జరుగుత్ింది. అింటే వెళళాకుిండా వుిండలేడననిమాట. 
వెళ్ళాపోతే బాగుింటుింది అన్ అనుకుననిింతకాలిం 
వెళ్ళాపోవడాన్కి పరిపకవేత రానటేలో లెకకు. పూరితు 
విరాగయైనవాడు ఇలూలో వాకిలీ పటటికుిండా వెళ్ళాపోతాడు. 
స్ధన కొనస్గస్తుడు. అలాగాక పరిసి్త్లనుించి 
తపిపుించుకునేింద్కు ఎకకుడకు వెళ్ళాన్ అకకుడి పరిసి్త్లు 
యిలానే చుటుటికుింటాయి. ఉద్హరణకు సింస్ర 
బాధయాతలనుిండి తపిపుించుకుింద్మన్ ఒకడు ఏ 
ఆశ్రమాన్కో వెళ్ళాడన్ అనుకుింద్ము. ఆశ్రమాలలో గూడ 
మనలాింటి మనుషుయాలే వుింటారు. కనుక వాళళాతోనూ 
సమసయాలు వస్తుయి. అలాగాక ఏ అడవిలోకో వెళ్ళాడన్ 
అనుకుింద్ము. అకకుడ అన్నిింటికీ యిబబుింద్! అింతేగాక 
ఎపుపుడే క్రూరజింత్వు వచిచు మీద పడుత్ిందోనన్ 
భయము. వీటన్నిింటికీ భయపడి అకకుడికింటే ఇలేలో 
బాగుిందన్ ఇింటికి తిరిగ వస్తుడు. అలాగాక ఏదో ఒక 
ఊరిలో పాడుబడడు గుడిలోన్ లేక ఊరి బయట ఏ చటుటి 
క్ిందన్ ముకుకుమూసుకున్ కూరుచున్నిడనుకుింద్ిం. 
అపుపుడు ఎవరో గొపపుస్వేమి వచాచుడనే భావింతో మెలలోగా 
జనిం చుటూటి చేరడిం ప్రారింభిస్తురు. తమ కోరికలు కష్టిలు 
తీరచుమన్ అడగడిం ప్రారింభిస్తురు. చపపుకుిండా వుింటే ఒక 
రకమైన గోల, చపపుడిం ప్రారింభిస్తు మరొక రకమైన గోల 
మొదలవుత్ింది. అద్ బాగుిందనుకుననివాడు, అింటే 
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తన దగగురకు జనిం జేరడము తనకు స్వేమి స్్నము 
బాగుిందనుకుననివాడు తన దగగురకు యిింకా యిింకా 
జనిం రావాలన్ తన స్్నిం యిింకా, యిింకా పెరగాలన్ 
భావిస్తుడు. ఆ స్్నిం దిగజారకుిండా వుిండడాన్కి జనిం 
చేరడాన్కి, వచిచునవారు వెళ్ళాపోకుిండా వుిండడాన్కీ 
పడరాన్ పాటులో పడతాడు. అింటే కీరితుకాింక్ష పెరిగ 
పోత్ిందననిమాట. తనను పగడేవారింటే యిషటిము, 
విమరి్శించే వారిమీద కోపము, ద్వేషము మొ॥న వనీని 
వచిచు ప్రతీకారవాింఛ కల్గ, యిలా ఇింటోలో వుననిపపుటికింటే 
ఎకుకువ ఏరపుడి ఊబిలోకి దిగపోతాడు. అింద్కన్ 
ఎటుచూసిన్ పూరితుగా విరాగ కాన్ వాడికి పాటులో తపపువు. 
అింద్కన్ కుటుింబింతో ఉింటూనే వచేచు సమసయాలన్నిింటినీ  
ఎద్రొకుింటూనే స్ధన స్గించాల్. సుఖిం గాన్, ద్ుఃఖిం 
గానీ బాబా ప్రస్దింగా తీసుకోగలగాల్. న్ింద్సుతుత్లను 
కూడా ఆయనే ప్రస్దిించారన్ భావిించాల్.

అపుపుడు అన్నిింటి పటలో న్రిలోపతుత కలుగుత్ింది. బాబా 
పటలో భకితు పెరుగుత్ింది. మనలో వునని ఒకొకుకకు బలహీనత 
తొలగ పోత్ింటుింది. కారణిం అపుపుడు బాబామీద 
బాగా భకితు వుింటే ఎవరితోనూ కీచులాటలు వుిండవు. 
కారణిం బాబా ఎవరితోనూ కీచులాటలూ, తగువులూ 
వదదున్నిరనని విషయిం గురొతుసుతుింది. శరీర సౌఖ్యాలపటలో 
ఉద్సీనత పెరుగుత్ింది. వైరాగయాిం జన్సుతుింది. బాబాను 
సమురిించుకుననికొదీదు ఆయన చరయాలు, సూకుతులూ, ఎపుపుడూ 
గురుతుకు వసుతుింటాయి. కుకకు, నకకులలోనూ, చీమలు, 
దోమలలోనూ నేనే వున్నినన్ బాబా చపిపునమాట 
గురొతుసూతుింటుింది. అింద్కన్ మన గమయాిం మీద 
తపనను పెించుకోవటిం ముఖయాిం. లక్షయాన్ని ఎపుపుడూ 
గురుతుపెటుటికోవాల్. అపుపుడు ఎకకుడ వున్ని ఏిం చేసుతున్ని 
స్ధన కషటిిం కాద్.

అతడు: అయితే ఈ స్ధన చాలా కషటిిం మాస్టిరు!!
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు: ఏదైన్ యిషటిముింటే 

కషటిమన్పిించద్. అింద్కన్ స్ధన మీద యిషటిిం 
పెించుకోవాల్. అయిన్ కషటిపడకుిండా ఏది 
వసుతుిందోయ్! చపుపు! వింట చేయకుిండానే భోజనిం 
వసుతుింద్? సరే! నువువే వింట చేయకుిండానే భోజనిం 
వసుతుిందనుకుింద్ిం. కానీ ఎవరో ఒకరు చేయాల్్ింద్ 

కద్! ద్న్కి మూలయాిం నువువే చల్లోించుకోవాల్్ింద్ గద్! 
పోనీ ఇింటోలో ఆడవాళ్ళా చేస్తురనుకుింద్ిం.. ద్న్కి 
కావలసినవనీని సమకూరాచుల్ గద్! అింటే ద్న్కోసిం 
నువువే డబుబులు సింపాదిించాల్ కద్! ద్న్కోసిం ఉదయిం 
నుించి స్యింత్రిం వరకూ ఉదోయాగింలో కషటిపడాల్ కద్! 
ఆలోచిించు. ద్న్లో కషటిిం లేదింటావు? ఎవరినైన్ చూడు! 
కషటిపడకుిండా ఏదైన్ స్ధించగలుగుత్న్నిరా? చివరకు 
రాజు రాజయాభోగాలు అనుభవిసుతున్నిడనీ, సుఖింగా 
వుింటాడన్ అనుకుింటాము. కానీ ద్శిం మొతతుిం బాధయాత, 
ఆ ద్శింలోనే ప్రజలిందరి కషటిసుఖ్లూ చూస్ బాధయాత ఆ 
రాజుద్ కద్! ఇతర రాజులు రాజాయాన్ని ఆక్రమిించకుిండా 
చూసుకోవడిం మొ॥న ఎన్ని బాధయాతలో రాజుకుింటాయి. 
మరి రాజు రాజయాభోగాలు కావాలనుకుింటే ఈ బాధయాతలు, 
కష్టిలూ, తపపువు మరి! కనుక ఏ విధింగా ఆలోచిించిన్ 
కషటిపడకుిండా జీవితిం నడవదన్ తెలుసుతుింది”.

“ఏ కషటిమొచిచున్ నువువే  బాబాను మరీ ఎకుకువగా 
స్విసుతుిండడిం వలలోనే ఇవనీని వసుతున్నియింటున్నిరు 
మాస్టిరూ!”

“అసలు కష్టిలు, సమసయాలూ లేన్ వారింటూ ఎవరైన్ 
వున్నిరా! న్కు ఏ సమసయాలూ లేవు, నేను హాయిగా వున్నిను 
అన్ ఎవరినైన్ చపపుమనిండి చూద్దుిం. ఎవవేరూ చపపులేరు. 
న్జింగా సమసయాలేవీ లేన్వారు గూడ ఏదో సమసయాను 
సృషటిించుకున్ మరీ కష్టిలు పడుత్న్నిమన్ చబుతారు. 
అయిన్  బాబాను స్విించన్ వారింతా సుఖింగా వున్నిరా? 
వాళళాకే సమసయాలూ లేవా? 

అతడు: “న్జింగా ఇవేవీ లేన్వాళళాింతా సుఖింగా 
వుననిటలోన్పిసుతుననిది మాస్టిరూ!” 

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు : “న్జింగా సుఖింగా 
వుింటే అింతకింటే కావలసినది ఏముననిది? హాయిగా 
కాలుమీద కాలు వేసుకున్ కూరొచువచుచు గద్! ‘నేను 
సుఖింగా వున్నిను’ అన్ గుిండె మీద చయియా వేసుకున్ 
చపపుమనిండి చూద్దుిం. ఒకకురు గూడ చపపురు, చపపులేరు. 
అసలు ఆధాయాతిముకత అింటే ఏమిటో అవగాహన లేక, బాబా 
అింటే ఏమో, అసలు మహాత్ములు ఎింద్కు వస్తురో, 
ఏమి చేస్తురో తెల్యక అలా మాటాలోడుత్ింటారు. 
బాబాను, మహాత్ములను స్విించినింద్వలన కష్టిలు 
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ఎింద్కు వస్తుయి? ఆయనను కొదిదుగా ప్రార్ిించినవారికే 
మేలు జరుగుత్ింటే, బాగా స్విించిన వారికి వారు 
కష్టిలను కల్గస్తురా? అలా చేసినింద్వలన వారికేమి 
లాభము? వారికి మనమింటే ద్వేషమా? సకల జీవులను 
సమభావింతో ఆదరిించేవారు, ప్రేమిించేవారూ అయిన 
మహాత్ములు మనకు కష్టిలను ఎింద్కు కలుగజేస్తురు? 
తల్లోదిండ్రులకింటే ప్రేమసవేరూపులు వారు. అింద్కే బాబా 
అింటారు : న్కెవవేరిమీద్ కోపిం రాద్. తల్లోకి బిడడులమీద 
ఎపుపుడైన్ న్జింగా కోపిం వసుతుింద్? సముద్మెననిడైన్ 
నద్లను త్రిపిపు పింపివేసుతుింద్! అింద్కన్ మహాత్ములు  
అపార కరుణామయులు. న్రింతరిం సకల జీవుల 
శ్రేయసు్ కొరకు పాటుపడుత్ింటారు. అలాింటి వారు 
మనలను కషటిపెటటిడిం ఎలా స్ధయాిం?

భకుతుడు : “మరి భకుతులకే కష్టిలు వసుతున్నియ్ కద్ 
మాస్టిరూ! మరి - బాబా రక్ించాల్ గద్! 

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు : - “రక్ించడమింటే మన 
దృషటిలో ఏమిటి? మన కష్టిలు తొలగించి మనలను 
సుఖింగా వుిండేటటులో చేయడిం. అసలు కష్టిలు ఎింద్కు 
- వస్తుయో ముింద్ తెలుసుకోవాల్. తరావేత మహాత్ములు 
వాటిన్ ఎింద్కు తొలగస్తురో, ఎింద్కు తొలగించరో 
తెలుసుకోవాల్”

భకుడు : “తొలగించరా? తొలగించకపోతే 
వాళళానింద్కు పూజిించాల్?” 

“అద్న్య్! మరి తెలుసుకోవాల్్ింది! అసలు 
మనకు కష్టిలు ఎింద్కు వస్తుయింటావ్?” 

“పూరవే జనములో మనిం చేసుకునని పాపాలవలలో అన్ 
పెదదులు చపాపురు” 

“అసలు పాపాలింటే ఏమిటీ?” 
“మనిం చేసుకునని చడడు కరములు”.
“అింటే పూరవేజనములో మనిం చేసుకుననివేనననిమాట! 

అింతేన్?”
“అవును అింతే!” 
“ఉద్హరణకు నీ సోదరుడు నీ ఆసితున్ 

అన్యాయింగా చేజికికుించుకున్నిడు. వాడు సుఖ్లను 
అనుభవిసుతున్నిడు. నువువే మాత్రిం వాడు నీ ఆసితు 
కాజేయడిం వలలో చాలా యిబబుింద్లు పడుత్న్నివు. కానీ 

అతడు చేసిన అన్యాయాన్కి ప్రతీకారిం తీరుచుకునే పరిసి్తి 
నీకు లేద్. అపుపుడు నువువే ఏమనుకుింటావు? అతడు నీకు 
చేసిన అన్యాయాన్కి ప్రతీకారిం జరగాలన్ అనుకుింటావా? 
లేద్? 

“తపపుకుిండా అనుకుింటాను మాస్టిరు!” 
“ఎింద్కు అనుకుింటావు? ఏమి? నీకు అతడు 

అన్యాయిం చేస్తు ఏముింది? అతన్కి న్నుని మోసిం చేస్ 
స్మర్ష్ిం వుననిది కనుక నీ ఆసితు లాకుకున్నిడు. ద్న్లో 
తప్పుముింది?” 

“అద్ింటి మాస్టిరు అలా అింటారు? వాడు 
ననుని మోసిం చేయడిం సరైనద్? ద్న్కి ప్రతిఫలిం 
అనుభవిించకపోతే ఎలా?” 

“అయితే ఎింద్కు అనుభవిించాలో చపుపు” 
“ఎింద్కింటే అవతల్వాడిన్ మోసిం చేయడిం తపుపు 

కనుక” 
“ఎింద్కు తపపున్ నేనడుగుత్న్నిను” 
“అవతల్వాడు బాధపడతాడు కద్!” 
“అవతల్వాడు - బాధపడకపోతే తపుపుకాదింటావా. 
ఉద్హరణకు నువువే మీ సోదరుడు చేసినద్న్కి 

బాధపడలేదనుకుింద్ిం. ‘నేను వాడికి క్ిందటి జనములో 
ఋణపడివుిండి  వుింటాను కనుక ఆ ఋణిం తీరుచుకున్నిడు’ 
అన్ అనుకున్ నువువే బాధపడలేదన్ అనుకుింద్ము. 
అపుపుడు గూడా అతడు చేసినది తప్పునింటావా? 

*ఎింద్కు కాద్? మోసిం చేయడమే తపపున్ 
అింటారు గద్!”

“అింటే అవతల్వాడు బాధపడిన్, పడకపోయిన్ 
మోసిం చేయడమనేది తపపుింటావు. బాగుింది. 
అయితే అతడు ద్న్కి ప్రతిఫలిం అనుభవిించడిం వలలో 
జరిగేద్మిటి? వాడివలన బాధపడిన వాడు కష్టిలు పడడిం 
జరిగపోయిింది గద్! 

(కొదిదుస్పు ఆలోచిించి) “ఎింద్కో 
తెల్యటేలోద్ గానీ అది మాత్రిం తప్పునన్పిసుతుననిది. 
అనుభవిించాల్్ింద్నన్పిసుతుననిది మాస్టిరూ!” 

“అింటే అవతల్వాడు బాధపడకపోయిన్సరే 
అతడు తాను చేసిన చడడుపన్కి ఫల్తిం అింటే శిక్ష 
అనుభవిించాల్్ింద్నింటావ్, అింతేన్?” 
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“అింతే మాస్టిరూ” 
“సరే! నువవేననిటులోగానే అతడు తాను చేసిన పాపాన్కి 

మరుజనములో కష్టిలను అనుభవిసుతున్నిడనుకుింద్ిం. 
అపుపుడతన్కి తెల్సినవారు ఎవరో బాబా గురిించి చపిపు, 
ఆయనను ప్రారిధిించుకుింటే అతన్ కష్టిలు తొలగుతాయన్ 
చపాపురు. అతడు తన కష్టిలను తీరచుమన్ బాబాను 
ప్రారిధిసుతున్నిడు. అపుపుడు బాబా అతన్ కష్టిలు తీరాచులా? 
అకకురేలోద్?”

“............”
“చపపువోయ్! తీరాచులా, అకకురేలోద్?” 
“.......... “
“క్ిందటి జనములో న్నుని అషటికష్టిలూ పెటాటిడు. నీ ఆసితు 

లాగేసుకున్నిడు. కానీ ఈ జనములో ఆ పాపాన్కి ప్రతిఫలిం 
అనుభవిించకుిండా తీసివేయమింటున్నిడు. మరి బాబా 
తీరచుడిం నీకిషటిమేనింటావా?”

“పెదదు చికేకు వచిచుింది. మాస్టిరూ! 
అతడనుభవిించకపోతే ఆ కషటిిం ఎలా తెలుసుతుింది?” 

“అనుభవిస్తు తెలుసుతుింద్?” 
“ఏమో మాస్టిరూ”. 
“అింటే తెల్స్తు ఏమవుత్ింది! తెల్యకపోతే 

ఏమవుత్ింది? ఉద్హరణకు ఒకడు దింగతనిం 
చేస్డనుకుింద్ిం. వాడికి శిక్ష ఎింద్కు వేస్తురు” 

“దింగతనిం చేసినింద్కు” 
“దింగతనిం చేయడిం జరిగపోయిింది కద్! వాడికి 

శిక్ష విధస్తు మాత్రిం ఏిం లాభిం?” 
“శిక్ష విధస్తు ఆ భయింతో మళ్ళా దింగతనిం 

చేయకుిండా వుిండడాన్కి” 
“అింటే అతడు దింగతనిం చేస్ బుదిధిన్ మానుకునే 

వరకూ శిక్షలు అనుభవిసూతునే వుిండాల్. అింతేన్?” 
“అింతే మాస్టిరూ!” 
“అయితే బాబా నీ సోదరుడు చేసిన తపుపుకు శిక్ష 

అనుభవిించన్వావేలా? లేక శిక్ష రద్దు చేసి కాపాడాలా?” 
(కాస్పు ఆలోచిించి) “మరి బాబా కొింతమిందిన్ 

కాపాడుత్న్నిరు గద్!” 
“అవును. బాబా రక్ించేమాట న్జమే. శిక్ష విధించిన 

ప్రభుతవేమే ముద్దుయిలకు శిక్షను తగగుించడము, రద్దు 

చేయడము చేసుతుింది గద్! ఎింద్కన్?” 
“వాళళాలో మించి పరివరతున వస్తు అలా చేస్తురు”
“అలాగే వీళళాలో గూడ పరివరతున వస్తు, అింటే 

ఇకనుించి అటువింటి తపుపుడు పనులు చేయకుిండా 
వుింటాడు అన్ బాబాకు అన్పిస్తు తపపుక రక్స్తురు. వాడి 
పరిసి్తిన్ బటిటి కొన్ని సిందరా్లలో శిక్షను తగగుస్తురు. కొన్ని 
సిందరా్లలో శిక్షను రద్దు చేయడిం కూడా జరుగుత్ింది. 
అనుభవిించడమే శ్రేయసకురమైతే అనుభవిింప జేస్తురు” 

“కొింతమిందికి ఒకకు పారాయణ చేస్తు చాలు, 
కష్టిలు తీరుసుతున్నిరు బాబా. మరి కొింతమిందికి ఎన్ని 
పారాయణలు చేసిన్ తీరచుడిం లేద్. ఎింద్కన్ మాస్టిరూ! 
వాళ్ళా ఆయనను బాగా స్విించడిం వలలో తీరుసుతున్నిరా? 
వీళళాకు భకితు, శ్రదధి చాల్నింత లేకపోవడిం వలలో తీరచుడిం లేద్ 
?” 

“అలాగాద్. ఒక డాకటిరున్నిడనుకో, మామూలు 
జవేరిం వచిచుింది. మిందిచాచుడు. ఒకకురోజులోన్, రిండు 
రోజులలోన్ తగగుపోత్ింది. అద్ మలేరియా అయితే 
కొింతకాలిం పడుత్ింది. అద్ టైఫాయిడ్ అయితే ఇింకా 
ఎకుకువ రోజులు పడుత్ింది. అద్ డాకటిరు. కానీ రోగాన్ని 
బటిటి మింద్ యిస్తుడు. చికిత్, న్వారణ చేస్తుడు.

అలాగే బాబా గూడ మన ద్షకురమును బటీటి 
కొింతమిందికి వెింటనే, మరి కొిందరికి ఆలసయాింగానూ 
తీరచుడిం జరుగుత్ింది” 

“అయితే బాబా ఆ డాకటిరులాగా కాడు గద్ మాస్టిరూ! 
ఆయన సరవేసమరుదుడు గద్!” 

“అవును. సరవేసమరు్డే. కానీ ఆయన తన ధరముిం 
ప్రకారిం శ్రేయసు్నే చేకూరుసుతుింటారు” 

“అదెలా మాస్టిరూ! రక్ించడమే ఆయన ధరముిం గద్!” 
“అయితే నీ ఆసితు కాజేసి న్నుని అషటికష్టిలు 

పెటిటినవాడు బాబా పారాయణ చేయగానే అతన్ పాపాన్ని 
రద్దు చేయాలనే అింటావా?” 

“ఎలా అింటాను. వాడు అనుభవిించాల్్ింద్! వాడు 
చేసిన పన్కి నేనన్ని కష్టిలు పడాడును?” 

“మరి ఎవరు చడడుకరములు చేసిన్ 
అనుభవిించాల్చుింద్న్?” 

“అింతే మాస్టిరూ!! 
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“అయితే నువువే చేసిన ద్న్కి?” 
“అనుభవిించాల్్ింద్! 
“మరి బాబా ఎింద్కు తీసివేయలేదన్  

అింటున్నివు?” 
“అది న్జమే! కానీ కొింత మిందికి ఆయన 

తొలగసుతున్నిడు గద్!”  
“తొలగస్తురు. కానీ ఎింద్కు చేస్తురో, ఎలా చేస్తురో 

తెల్యక పోవడిం వలలో వచేచు ప్రశనిల్వి. పారాయణలు 
చేయగానే, బాబాను ప్రారి్ించగానే తగగుస్తు గనుక 
ప్రతివాడు తన యిషటిమొచిచునటులో చడడుగా ప్రవరితుించి 
పారాయణ చేస్తుడననిమాట. అపుపుడు సమాజిం ఎలా 
వుింటుిందో ఆలోచిించు. ఒకడు మరొకణ్ణి హతయా చేస్డన్ 
అనుకుింద్ిం. వాడు పారాయణ చేయగానే ఆ పాపిం 
అనుభవిించకుిండా బాబా తపిపుించారనుకుింద్ిం. 
ఇక అలాగే అిందరూ చడడు పనులు చేయడిం మొదలు 
పెడతారు. ఇషటిమొచిచునటులో ప్రవరితుించడిం, బాబా 
పారాయణలు చేయడిం జేస్తురు. అింటే బాబా మన 
తపుపులను సమర్ిించేవాడుగా వుింటాడననిమాట. అింటే 
లించిం యిస్తు చాలు, మన పన్ చేసిపెడతాడననిమాట!” 

“మరి బాబా ఎలా తీరుసుతున్నిరు?” 
“వాళళా ప్రార్నను బటిటి, వాళళాపూరవేజనము కరమును 

బటిటి, వాళళా సింస్కురాన్ని బటిటి ఇలా అనేక కారణాలుగా 
తీరుస్తురు. కొింతమింది కరమును పూరితుగా తీసివేయడిం 
జరుగుత్ింది. కొింతమిందికి కొింత అనుభవిింప 
చేస్తురు. కొింతమిందికి వచేచు జనముకు బదిలీ చేస్తురు. 
కొింతమింది కరమును తామనుభవిస్తురు. కొింతమిందికి 
కరమును పూరితుగా అనుభవిింపజేస్తురు.” 

“అయితే అనుభవిించడిం మించిద్?” 
“అనుభవిించడమూ మించిద్! తగగుించమన్ 

ప్రారిధిించడమూ మించిద్. కానీ ఆయన తగగుించలేదన్ 
న్ష్ఠూరపడడము, కోపగించుకోవడమూ, అలగడమూ 
మించిది కాద్. గటిటిగా పటుటిబడితే ఆయన మన 
కోరిక తపపుక నరవేరుస్తుడు. కానీ ద్న్ ఫల్తిం 
మనమనుభవిించాల్్ వుింటుింది. అింద్కన్ ఆయనను 
తగగుించమన్ ప్రార్ిించవచుచు. కానీ ‘న్కేది శ్రేయసకురమో 
అది మాత్రమే చేయి’ అన్ ప్రార్ిించడిం ఉతతుమిం” 

“తరావేత అనుభవిించవలసి వసుతుిందన్ మీరు అన్నిరు 
గద్! అద్మిటి? అనుభవిించవలసిన కరమును తీసివేయడిం 
కాద్ ఆయన చేస్ది?” 

“అవును. తీసివేయడింలోనే కరమును అనుభవిించడము, 
తగగుించడము, రద్దు చేయడమూ వుింటుింది. 
ఎలాగింటే ఒకడు చీకటిలో వెళ్తున్నిడు. బాబాను 
సమురిించుకుింటున్నిడు. వాడికి త్రోవలో ఒక పామును 
తొకకుడిం వలన ఆ పాము అతన్న్ కరవవలసివుననిది. 
కానీ వాడు బాబాను సమురిించుకుింటూ వెళ్తున్నిడు గనుక 
వాడి కాల్కి ఎద్రు దెబబు తగల్ కాలు పాము మీద 
పడకుిండా అవతల్కి పడిింది. ద్న్తో పాము కరచే 
కరము తొలగింది. అలా గూడ చేస్తురు బాబా. కానీ యికకుడ 
తమాష్ ఏమిటింటే వాడు ఏమనుకుింటాడింటే, “నేను 
బాబాను సమురిించుకుింటూ వెళ్తున్నిను గద్! న్కెింద్కు 
ఎద్రు దెబబు తగల్ింది? బాబా ననుని రక్ించవచుచు 
గద్,’ అన్. అింటే వాడి కాల్కి ఎద్రు దెబబు తగల్ రకతుిం 
కారడమే తెలుసుతుింది గానీ వాడికి పాము కరవడిం నుిండీ 
రక్ింపబడినటులో తెల్యద్ గద్!

అలాగే ఒక అమాముయికి ఒక మించి సింబింధిం 
చేస్తుమన్ అింటే బాబా వదదుింటారు. వాళ్ళా వినక పోతే 
‘చేసుకో పో, ఏడుచుకో!’ అింటారు. అయిన్ వాళ్ళా ఆ 
అమాముయికి ఆ సింబింధమే చేస్తురు. ఆరు నలల లోపనే ఆ 
పిలలో భరతు చన్పోతాడు. అకకుడ జరిగనద్మిటింటే బాబా - 
ఆ పిలలోను ఆ ద్షకురమునుించి  తపిపుించాలన్ అనుకున్నిరు. 
కానీ ఆమె ద్షకురము వాళళాచేత ఆ పనే చేయిించిింది. అటాలో 
మనిం గూడ ఆయన మనకు శ్రేయసకురమైనది చేయబోతే 
మన యిష్టియిష్టిలను బటిటి ఆయన మాట వినము. 
ఆయన చేసినది శ్రేయసకురమన్ అనుకోము. ఆయనే 
ఒకరి కాల్కురుపును, ‘పది జనములెింద్కు! పది రోజులు 
చాలు’, అన్ న్వృతితు చేస్రు. అింద్కన్ ఏది చేసిన్ 
మనిం బాగుపడతాము అనుకుింటేనే ఆయన చేస్తుడు. 
లేకపోతే చేయడు. మనిం చడుకరములు చేస్తుము. ద్న్ 
ఫల్తిం అనుభవిస్తుము. ఆ ఫల్తాన్ని అనుభవిించకుిండా 
ఆయన కాపాడాలింటే మనిం  అటువింటి పనులు 
యికముింద్ చేయకుిండా వుిండే బుదిధి తెచుచుకున్ 
వుిండాల్. అపుపుడే ఆయన కాపాడుతాడు. మనిం మించిగా 
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మారకపోతే ఆయన ఎింద్కు చేయాల్? ఎింద్కు 
చేయకూడద్? అింటావేమో! ఉద్హరణకు న్నుని 
మోసిం చేసినవాడే వున్నిడనుకుింద్ిం. అతన్న్ బాబా 
ఆ కరముఫలిం అనుభవిించకుిండా రక్ించారు. అపుపుడేమి 
జరుగుత్ింది?

నేను ఎలా వున్ని రక్ించడాన్కి బాబా వున్నిరు 
గనుక ఎలాగైన్ ప్రవరితుించవచుచుననుకుింటాడు. 
అింతేగాక తాను చేసినవనీని సరియైనవి గనుకనే బాబా 
ననుని కాపాడారు అన్ గూడ అనుకుింటాడు. ఇింకా 
ఏదైన్ అింటే న్లో లోపాలుింటే సరిదిద్దుకోమన్ బాబా 
చప్పువారే గద్! కనుక నేను చేస్వి సరియైనవేనన్ 
గూడా అింటాడు. అింద్కన్ ఈ శిక్షలనీని గూడా మనలో 
సరియైన మారుపు రావడాన్కే బాబా చేస్తురు. అయితే 
నువవేననిటులో ఆయన అటువింటి వాళళాకే ఎకుకువగా 
చేసుతుననిటులో వుననిమాట న్జమే. చూసుతుింటే అది న్జమేనన్ 
అన్పిసుతుింది. తమ ప్రవరతునలో ఎటిటి మారుపురాన్ వాళళాకు 
గూడా బాబా ఎింతో మేలు చేసుతున్నిరు. కానీ అది 
ఆయన యిషటిముిండి చేయరు. పిలలోలు పటుటిబడితే 
మనకు యిషటిము లేకపోయిన్ చాకెలోటులో యిచిచునటులో 
యిస్తుడు. ద్న్ ఫల్తిం వాళ్ళా అనుభవిించవలసిింద్. 
ఉద్హరణకు ఒకడు ఒక ఉదోయాగము తనకు కావాలన్ 
పటుటిబటాటిడు. ఆ ఉదోయాగము అతన్కి మించిది కాదన్, 
యిబబుింద్లొస్తుయనీ బాబాకు తెలుసుననుకుింద్ము.

అింద్కన్ ఆ ఉదోయాగము అతన్కి రాన్వవేరు. కానీ 
యితడు పటుటిబటిటి పారాయణ చేసుతున్నిడు. అతనింత 
పటుటిబటాటిడు గనుక ఆ ఉదోయాగిం యిపిపుస్తురు. కానీ ఆ 
తరావేత వచేచు యిబబుింద్లకు అతడే బాధుయాడు. ఇింద్క 
మనిం చపుపుకుననిటులో ఆ అమాముయి భరతు చన్పోయాడు. 
బాబా మాట వినకుిండా అద్ సింబింధము చేసినింద్కు 
ఫల్తిం ఆ అమాముయి అనుభవిించవలసిింద్కద్. 
అింతేగాక యిలా ఆయన కోరికలను నరవేరచుడిం వలన 
కల్గన యిలాింటి ఫల్తాలను బటిటి గాన్, లేక తాము 
కోరుకుననిది నరవేరిచునింద్కు కృతజఞాతతో గానీ ఆయనపై 
భకితు కల్గ ఆయనపై విశవేసిం కలగడాన్కి అవకాశముింది 
గద్! అింద్కన్ ఆయన మనకు శ్రేయసకురమైన ద్న్నే 
చేస్తురు అనని విశవేసముిండాల్”.

“అింతటి విశవేసిం ఎలా కలుగుత్ింది మాస్టిరూ?”
“అింద్కు ఆయన చరిత్ర ‘స్యిలీలామృతము’ 

పారాయణ చేయాల్. ఊరికే పారాయణ చేస్తు చాలద్. 
ఆయన లీలలను సమురిించుకుింటుింటే మనకే తెలుసుతుింది. 
ఎవరూ చపపునకకురలేద్. అపుపుడు ఆయనపటలో భకితు 
పెరుగుత్ింది. విశవేసిం పెరుగుత్ింది. రాను రానూ 
మనకు ఆయన ఏిం చేసిన్, చేయకపోయిన్ ఆయనపటలో 
మన భావిం చల్ించద్. ఆయన మీద భకితు పెరిగన కొదీదు 
ఆయన వదదునని పనులు చేయలేకపోతాము ఆయన 
చేయమననిది చేయకుిండా వుిండలేకపోతాము. క్రమింగా 
అిందరిలోనూ బాబాను చూడడిం అలవాటయియా మనిం 
అనుకునని గమాయాన్కి చేరగలుగుతాము.

ఇపుపుడు చపుపు. దీన్లో నీ స్ధనకు అింతరాయిం 
ఎకకుడుిందో! అింద్కన్ మనకు లక్షష్ిం మీద ఆసకితు ఎింత 
దృఢింగా వుింటుిందో అింతగా స్ధన కొనస్గుత్ింది. 
అింద్కన్ బాహయాపరిసి్త్లు ఎపపుటికీ అడుడుగావు, 
కాబోవు. అన్నిింటికీ మన మనస్్ ప్రతికూలము. మనస్్ 
అనుకూలము. అింద్కే పెదదులన్నిరు: ‘మన యేవ 
మనుష్యాణాిం కారణిం బింధమోక్షయే’ అన్.

అింద్కేన్య్ నేను చప్పుది. ముింద్ మనకేది 
కావాలో తెలుసుకోవాల్. ద్న్న్ ‘ఆయన యివవేగలరు’ 
అనని విశవేసముిండాల్. ఆ తరావేత ఆయన చపిపున మారాగున్ని 
అనుసరిించాల్. అపుపుడు గమయాిం  తపపుక చేరతాము ”

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి  అమృతవాకుకులు వినని అకకుడి 
వారింతా ఆశచురాయానింద చకిత్లయాయారు.  ప్రశినిించిన ఆ 
భకుతుడు భకితుభావింతో  పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారితో యిలా 
అన్నిడు: “మాస్టిరూ! మాకు యిింత వివరిించి మీరు 
చప్పువరకూ ఏమీ తెల్యద్. ఇక నుించి మీరు చపిపునటులో 
చేయడాన్కి తపపుక ప్రయతినిస్తును” అన్. 

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారికి నమసకురిించి సెలవు 
తీసుకున్నిడు.

అిందరూ గూడ అద్ సింకలపుింతో వెళ్ళా  వుింటారన్ 
అనుకుింటాను.
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~ పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ ~

సాయి అవతరణే మానవాళికి
గురుపూరిణిమ 

మానవుడు తన బాలయాింలో చినని చినని మాటల 
దగగురనుించి జీవితింలో సరవే విషయాలనూ 

మరొకరినుిండి నేరుచుకుింటాడు. ఇింద్లో భాగింగా 
ప్రకృతినుిండి  వైజాఞాన్క విషయాలు తెలుసుకొనడాన్కి 
గూడ మరొకరి బోధ అవసరమౌతోింది. అద్ 
ప్రకృతినుిండి పారమారి్క విషయాలనుగూడ మానవుడు 
ఉతతుమమైన గురువుల వదదు నేరవేవలసిింద్! భాగవతింలోన్ 
అవధూత ఉదధివగీతలో స్క్షతూతు శ్రీకృషుణిన్చేతగూడ 
ప్రశింసిించబడిన పూరణిపురుషుడు. తాను ప్రకృతిలోన్ 
24మింది గురువులనుిండి ఏమినేరిచు పరిపూరణితను 
స్ధించాడో చబుతాడు. ద్న్నే పరమ ప్రామాణ్కింగా 
శ్రీకృషుణిడు ఉదధివున్కి బోధస్తుడు. తిరిగ ఆ బోధే మొదటి 
రిండు దతాతుత్రేయ అవతార చరిత్రల సింపుటమైన శ్రీ 
గురుచరిత్ర మనకు బోధసుతుింది. మూడవ దతాతుత్రేయ 
అవతారమైన శ్రీ మాణ్కయాప్రభువు గూడ తిరిగ జాఞానమలాగే 
ఆరి్జించినటులో తమ భకుతులతో చపాపురు.

పారమారిధిక జాఞానమేలేన్ పామర జీవితిం 
అసూయ, ద్వేషము, మమకారము మొ॥న వాటిన్ 

పెింపిందిించి, ఇటు వయాకితున్, అటు సమాజానీని గూడ 
తారుమారు చేసుతుింది. జీవితాన్కి ఏకైక లక్షష్మైన శింతి, 
తృపితు కొించమైన్ తొింగచూడవు. అమావాసయాన్డు 
ఆకాశింలో యథాపూరవేిం చింద్మిండలముననిపపుటికీ 
సూరుయాన్కాింతిన్ భూమిపైకి ప్రతిబిింబిించనింద్వలన 
అగోచరమౌత్ింది. అలానే ఆధాయాతిముక జాఞాన్న్ని మన 
జీవితాలలో ప్రతిబిింబిించే గురుసవేరూపిం లభయాిం 
కాకపోతే మానవజీవితిం స్గరమధయాింలో చికికున 
దికూ్చి, న్వికుడు లేన్ నౌకలా వుింటుింది. ఏ 
అనింత విశవేిం పైన చపిపున మహనీయులిందరికీ 
గురుసవేరూపమై, బ్రహముజాఞానులుగా చేసిిందో, శింతి, 
తృపుతులను వారిరూపింలో మూసపోసిిందో, అటిటి విశవేమే 
పామరులపాల్టి ద్ుఃఖస్గరింగా పరిణమిసుతుింది.

ఈ సృషటిలోన్ అసింఖ్యాకమైన జీవులలో, 
అదృషటివశతూతు వివిధ స్్యిలలో ఆధాయాతిముక 
పరిపాకింగలవారు గూడా వుింటారు. పూరణిగురున్ 
స్న్నిధయాిం ప్రతివారికీ లభయాింకానపపుటికీ శింతి,తృపుతులు 
కుదిరేచు ఆధాయాతిముక జీవనము ఒకటి వుననిదన్  మనకు 
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తెల్ప్వారు కొిందరుింటారు. ఇటిటివారి స్ింగతయాిం శుదధి 
పాడయామి నుిండి న్న్టికీ వృదిధిచింద్ చింద్కళల వలె 
మనజీవితాలలోకి ఆతముజ్యాతిన్ ప్రసరిింపచేసుతుింది. ఈ 
వికాసిం పూరణిగురు సిందర్శనింతో పరిపూరణిమవుత్ింది. 
ఈ రహస్యానేని తెలుపుత్ింది గురుపూరిణిమ.

పూరవేజనము సుకృతిం వలన పూరణిగురున్ స్ింగతయాిం 
ఎిందరికో కలుగవచుచు. కాన్ వారి వారి పరిపాకాలను 
అనుసరిించి మాత్రమే వేరు వేరు సద్గురు భకుతులు 
ఫల్తాన్ని పింద్తారు. అింతేకాద్, పూరణిగురున్ 
స్ింగతయాిం జీవితింలోన్ కషటిసుఖ్లనే మబుబుతెరల 
మాటున మరుగవన్వవేకుింటే వారి స్ింగతయా 
ప్రభావింవలన, చింద్రున్ ప్రభావిం వలన కలువకు వలె, 
చటుటి స్ింగతయాిం వలన కాయ పిండైనటులో - అటిటి దృఢ 
భకుతుల పాత్రత పెరుగుత్ింది. ఈ వికాసింలోన్ దశలను 
చింద్కళలతో పోల్స్తు పూరణివికాసిం కల్గన దశను 
పుననిమితో పోలచువచుచు. అటిటి సి్తిపై తీవ్రమైన ఆకాింక్ష 
కల్గ భకుతున్ జీవితాన్ని వుించగల్గనపుపుడే గురుస్వలో 
అటిటి సె్్రయాిం చికుకుత్ింది.

కనుక స్ధకున్ ప్రధాన కరతువయాిం తన పూరణిగురున్ 
యొకకు పూరణిసి్తిన్ తన హృదయఫలకిం మీద 
సపుషటిింగా ముద్ించుకోవడమే! అింద్కు స్ధనమే  
గురుపూరిణిమన్డు సద్గురున్ పూజిించుకునే ఆచారిం 
అన్దిగా వసుతుననిది. అింద్కు ఉతతుమమైన స్ధనిం 
పూరణిగురున్ చరిత్ర పారాయణ చేయడమే!

వయాకితు జీవితింలో పైచపిపున రీతిన ఆతమువికాసింలో 
కొన్ని దశలు, లేక కళలు కన్పిించినటేలో, మానవజాతి 
చరిత్రలోకూడా జరుగుత్ింది కాబోలు. ఇింతకు 
ముిందటి గురువుల అవతరణలు వివిధ దశలు 
అనుకుింటే స్యీశున్ అవతరణయే మానవాళ్కి 
గురుపూరిణిమ.

సకల జీవులు, ద్వతలు, యావత్ విశవేమూ 
తమ రూపమేనన్, భగవింత్డు మానవులిందరికీ 
ఒకకుడేనన్, ఆయనన్రాధించడాన్కి మతబేధిం 
అప్రసుతుతమనీ తెలుపుతూ ప్రతి మతస్ున్కీ అతన్ 
మత జీవితపరాకాషఠూను తనలో చూపిన వేరొక 
గురుసవేరూపమేదీ చరిత్రలో కన్పిించద్. అింద్కే పాల్ 
రప్్ అనే పాశచుతయా పిండిత్డు శ్రీ స్యి అవతరణ 

మానవజాతియొకకు ఆధాయాతిముక చరిత్రలోనే మైలురాయి 
వింటిదన్, నూతనియుగాన్కి న్ిందియనీ అన్నిడు. 
అింతటి మహనీయున్ అనుగ్రహాన్ని చవిచూసిన మనము 
గురుపూరిణిమ స్ర్కిం చేసుకుింద్ము.

“తల్లోకి తగగు బిడడులుకిండి, మీ ఆధాయాతిముక ధన్గారాలను 
న్ింపుకోిండి” అన్నిరు స్యి.

వారిచరిత్ర భకితుతో పారాయణచేస్ వారికి వారి 
అనుగ్రహిం గూడ నేటికీ లభిసుతుింది. ఇక ఏడురోజులలో 
మరణ్ించనునని పరీక్త్తుకు అింద్కే శుకయోగ వేరొక 
స్ధనచపపుక, భాగవత శ్రవణిం మాత్రమే చేయిించాడు. 
విజయానింద్డనే సన్యాసి మరణ్ించనునని రోజులలో 
శిరిడీ స్యిబాబా కూడా తరిింపుకు భాగవత పారాయణ 
చేయిించారు.

ఈ ఉతతుమ సతాయాన్ని గురితుించకుింటే శుకుడు, 
స్యిబాబాలకింటే మనకే ఎకుకువ తెలుసునన్ భ్రమిించి, 
అనేకమింది మహాత్ముల చరిత్ర పారాయణమనే స్టిలేన్ 
స్ధనమును మనిం అలక్షష్ిం చేస్తుము. మహాత్ముల 
చరిత్రలు మరియు బోధలు శ్రదధితో పారాయణ చేయడిం 
వారి ప్రతయాక్ష స్న్నిధయాింతో సమానమన్ శ్రీ రమణమహరిషి 
గూడ చపాపురు. వెింకయయాస్వేమి గూడ శ్రీ పోత్లూరి 
వీరబ్రహముింగారి చరిత్రవింటివి చదవమన్ ఒక భకుతుడితో 
చపాపురు. వీరబ్రహముింగారు గూడా తాము దతాతువతారమన్ 
‘కాలజాఞానిం’లో వ్రాశరు. రిండవ దతాతువతారమైన శ్రీ 
నృసిింహసరసవేతి స్వేమి తమ గురిించి “శ్రీగురుచరిత్ర” 
గ్రింథిం రూపింలో  తామే వుింటామన్, అది పారాయణ 
చేసిన వారికి ఇహపర శ్రేయసు్, తమ అనుగ్రహము 
కలుగుతాయన్ ప్రమాణిం చేసిచపాపురు. ఇతర మతాలలో 
గూడ ఈ స్ింప్రద్యమే వుననిది. బైబిల్ మరియు ఖురాన్ 
లలో ఎకుకువభాగిం ఆయా జాత్లలో వెలసిన ‘ప్రవకతులు’ 
అనబడు మహనీయుల చరిత్రలుింటాయి. అింద్కే ఆయా 
మతసు్లు వాటిన్ శ్రదధిగా చదవాలన్ విధించారు. అింద్కే 
రానునని గురుపూరిణిమకు అరమరికలు లేక అిందరూ 
మహాత్ముల చరిత్రలు పారాయణ చేసుకోిండి!
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~  శ్రీమత్ అడిదం  వేదవత్ ~

మన ఇలులు

న్కు ఊహ తెల్స్టపపుటికి మేము విద్యానగర్ లో 
ఉన్నిము. తముముడు ఇింకా పుటటిలేద్. ఇింటి 

న్ిండా ఎపుపుడూ చాలామింది ఉింటూ ఉిండేవారు. 
న్ననిగారు ఎకుకువ సమయిం హాలులో కూరొచున్ వచిచున 
వారితో  మాటాలోడుతూన్, వ్రాసుకుింటూన్ ఏదైన్ గ్రింథిం 
చద్వుతూన్, ఉిండేవారు. హాలులో కొింతమింది ధాయానిం 
చేసూతున్ మాసటిరు గారి మాటలు విింటూన్ ఉిండేవారు. 
అమము  వచిచునవారికి కాఫీలు, భోజన్లు ఏరాపుటులో 
చేసూతున్, చేయిసూతున్, వచిచున వారితో ఆపాయాయింగా 
మాటాలోడుతూన్ ఉిండేవారు. ఆ ఇింటోలో న్రింతరిం బాబా 
గురిించి మాటలు, భజనలు, పాటలు ఉింటూ ఉిండేవి. 
లేద్ సత్ింగిం విన్పిసూతు ఉిండేది. చివరకు న్కు అననిిం 
పెటేటిటపుపుడు, న్తో ఆడేటపుపుడు, ననుని న్ద్పుచేచుటపుపుడు, 
పాటలతోనే జ్డిించి ఆ పనులు చేస్వారు. బాగా 
లేనపుపుడు బాబాను ప్రారి్ించి బాబా ఊదీ రాసి, మింద్లు 
కూడా ఇచేచువారు. న్కు కథలు చపిపున్, అవి మహాత్ముల 
కథలో, రామాయణ- భారత - భాగవతాలో లేద్ స్యి 
లీలలో భకుతుల అనుభవాలో అయి ఉిండేవి. ప్రతిన్తయాిం 
మేమింతా ఏది తిన్ని త్రాగన్ బాబాకు న్వేదిించే 
తీసుకునేవారము. ఇింటోలో ‘వింట చేయడిం’ ఉిండేదికాద్ 

బాబాకు నైవేదయాిం చేయడిం ఉిండేది. ‘కాఫీ న్వేదన, కాఫీ 
ప్రస్దిం’ ఉిండేవి. మహాత్ముల దర్శనమూ, శిరిడీ యాత్రలూ 
ఉిండేవి. న్రింతరిం సత్ింగము సతాకులక్షేపమూ  మాకు 
అన్ని వైపుల నుిండి విన్పిసూతునే ఉిండేవి.

ఉదయమే న్ద్లేచి గురు బ్రహము శ్లోకిం చపుపుకోవడిం 
ఆ తరావేత కాలకృతాయాలు తీరుచుకొన్ ఉదయ హారతికి 
హాజరు కావడిం మా న్తయాకృతయాిం. తరావేత మధాయాహని 
భోజనిం మేమింతా కల్సి చేస్ వారము. అపుపుడు కూడా 
మాసటిరుగారు ఆధాయాతిముక విషయాలు మాటాలోడుతూనే 
ఉిండేవారు. అవి విింటూనే మేము భోజనిం చేస్వాళళాము. 
విద్యానగర్ లో ఎకుకువగా కాలేజీ విద్యారు్లు మాసటిరుగారి 
సహోపాధాయాయులు వసుతుిండేవారు. వారితో పాటు 
స్యింత్రిం సత్ింగాన్కి చుటుటిప్రకకుల ఊరి ప్రజలు 
వచేచువారు. అలాగే తేలు కుటిటినవారు, అన్రోగయాింతో 
బాధపడేవారు తీవ్రమైన కష్టిలోలో వుననివారు వచిచు 
మాసటిరుగారికి తమ సమసయాలు చపుపుకున్ పరిష్కురము, 
అభయము, ఆశీరవేచనము తీసుకునేవారు. ఎింతోమిందికి 
చిత్రింగా వారి సమసయాలు తొలగపోయి వారు కృతజఞాతతో 
ప్రేమతో మళ్లో మళ్లో ఆయన దర్శన్న్కి వసూతు వుిండేవారు. 
ఇలా ఎపుపుడూ మన ఇింటోలో సిందడే సిందడి! ఎపుపుడూ 
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పిండుగ వాతావరణమే! న్రింతరిం స్యిధాయాసతో 
ఆ వాతావరణమింతా న్ిండి వుిండేది. ఇక పిండుగ 
దిన్లలోను, పరవేదిన్లలోను, ప్రతేయాక సిందరా్లలోనూ 
మరిింత తీవ్రింగా స్యి ధాయాసలో గడిప్వారింతా!

ఇింతటి దీక్షలో ఆ సద్గురు దింపత్లైన మా 
తల్లోదిండ్రులు వుింటూ వుననిపపుటికీ మాకు ఎపుపుడూ 
విసుగన్పిించలేద్. కారణిం వారు స్యిన్ న్రింతరిం 
స్విించడమనే జీవితవిధానిం ఎింతో సరద్తోనూ, 
ఆనిందోతా్హింతోనూ సహజింగా జరిగపోతూ 
వుిండేది. మామూలుగా కుటుింబింలో స్ధారణింగా 
పెదదులు న్రింతరిం పూజ పారాయణాద్లతో 
గడుపుతూ వుిండటిం వలలో పిలలోలతో సరిగా సమయిం 
గడపలేకపోవడిం చూస్తుము. అింద్కన్ అటువింటి 
దీక్ష ఎపుపుడవుత్ింద్ అన్ పిలలోలు ఎద్రు చూడడిం 
చూస్తుము. కానీ మన ఇింటోలో అటువింటి సమసయా 
ఉతపుననిిం కానేలేద్. కారణిం ఆటలు, పాటలు, సరద్లు, 
సింతోష్లు, యాత్రలు అన్ని వుింటూనే వుిండేవి. అయితే 
అవనీని బాబాతో అనుసింధానమై వుిండేవి. ఆ ఇింటోలో ఏ 
వసుతువు ఏ ఒకకురిదీ కాద్--అిందరిదీ!

ఉద్హరణకు, మన ఇింటోలోన్ బొమములు అిందరివీ, 
తినుబిండారాలు అిందరివీ, పుసతుకాలు అిందరివీ, చాపలు 
అిందరివీ…. అన్ని బాబా ప్రస్దమే! ఆ ప్రస్ద్న్ని 
అిందరమూ కల్సి సీవేకరిించాల్. అిందరమూ తృపితుగా 
ఉిండాల్. ఇలా ఉిండేది మన సింసకుృతి. కనుక మా దగగుర 
ఉనని బొమములతో ఇింటికొచిచున వారి పిలలోలు ఆడుకోవచుచు, 
పాడు చేయవచుచు కూడా.. న్కు ఏమీ బాధన్పిించేది 
కాద్. ‘ఆ ఇలులో మన అిందరి తిండ్రి అయిన స్యిది కనుక 
మన అిందరిదీ! ఆయనను అిందరమూ కల్సి స్విించాల్. 
ఇద్ ఆలోచన విధానిం ఇింటోలోన్ అిందరిదీ! 

అింద్కే మాకు ప్రతేయాకమైన బింధుప్రీతి అలవడలేద్. 
ఎింద్కింటే అిందరూ గురు బింధువులే కద్! అిందరూ 
మాకు అననియయాలు, అకకుయయాలు, మామయయాలు, 
అతతుయయాలూ.. వారికి, రకతు సింబింధీకులకి మా మనసులో 
ఎటువింటి భేదభావిం రాలేద్. ఎింద్కింటే మా 
తల్లోదిండ్రులకు లేద్ గనుక. ఇక కుల మత భేద్లు, 
ప్రాింతీయ భాష్ భేద్లు  ఆ ఆపాయాయతను ప్రభావితిం 
చేయలేకపోయాయి. అిందరూ మనవాళ్ళా, ఎవరూ 

పరాయి కాద్ - అనేది మాకు తెల్యకుిండానే మా 
మనసులలో ముద్ింపబడిింది.

ఇద్ సింసకుృతి మేము ఒింగోలు వచిచున తరువాత 
కూడా కొనస్గింది. న్రింతరిం ఇింటోలో ఉిండేవారి సింఖయా 
పెరిగింది. వచిచు పోయే వారి సింఖయా కూడా. న్ననిగారు 
కూడా ఎింతో తీవ్రమైన పన్ ఒతితుడిలో ఉిండేవారు. అయిన్  
మా సరద్లకు, హాయికి ఏమీ లోటు లేద్. పూలజడలు, 
గోరిింటాకులు, పిండుగలు, ముగుగులు, కళలు ఎపుపుడూ 
ఏదో ఒక సరద్ స్యిన్ స్విించడింలో భాగింగా 
జరిగపోయేది. ఇింటోలో ఎపుపుడూ నవువేలు  విన్పిసూతునే 
వుిండేవి. అిందరమూ ఎింతో సింతోషింగా, ఆనిందింగా, 
సరద్గా, ఆడుతూ పాడుతూ వుిండేవారిం. 

అమముగారు మాసటిరుగారు కూడా ప్రతి స్వను పరిసి్తిన్ 
ఎింతో ఉతా్హింతో న్ింపి వేస్వారు. న్రుతా్హిం, 
న్సపుృహ, అధైరయాిం మేము వారిలో ఎపుపుడూ చూడలేద్. 
ఆరి్క ఇబబుింద్లు, ఉదోయాగ పరమైన ఇబబుింద్లు, 
స్మాజిక ఇబబుింద్లు, ఎన్ని రకాల మనసతుతావేల వయాకుతులతో 
వయావహరిించడిం వలలో ఇబబుింద్లు... ఇవేమీ అసలు వారిపై 
ప్రభావిం చూప్వి కావు. కనుక మాపై అటిటి ప్రభావిం లేనేలేద్. 
ఇింటి వాతావరణింపై ఎటువింటి ప్రభావిం ఉిండేది కాద్. 
అసలలా ఇింటి వాతావరణాన్ని ఏరపురచడిం స్ధయామేన్? 
అన్ ఇపుపుడు ఆశచురయాపోవాల్్ింద్! న్రింతరిం ఉతా్హిం, 
ఆనిందిం మన ఇింటోలో పరవళ్ళా తొకుకుతూ వుిండేది.

అమము, న్ననిగారులో ఏ విషయిం మీదైన్ 
వాదిించుకోవడిం కూడా నేను చూడలేద్. వారిదదురి మధయా 
వాదన కాద్ కద్, చరచు కాద్ కద్, కనీసిం అభిప్రాయభేద్న్ని 
కూడా మేమెపుపుడూ చూడలేద్. ఇదదురూ వారి వారి 
బాధయాతలను అతయాింత స్మరసయాింతో నరవేరేచువారు. ఇింటికి 
వచిచునవారు రకరకాల మనసతుతావేలతోను,  సవేభావాలతోను 
వచిచు తమకు, స్టివారికి ఆ పుణయాదింపత్లకు ఎన్ని 
సమసయాలు తెచిచుపెటేటివారు. వారు అతయాింత ప్రశింతింగా, 
చాకచకయాింగా, ప్రేమగా వారు ఎలా ఆలోచిించుకుింటే 
ఆ సమసయా, అభిప్రాయ భేదము తొలగ స్మరసయాత 
కుద్రుత్ిందో చపిపు, వాళ్లో వారిన్ స్యి స్వకు 
స్మరసయాింతో ఉపక్రమిించేలా చేస్వారు.

పిలలోలమైన మాకు కల్గన ప్రతి చినని కోరిక, 
సరద్ తీరేచుింద్కు ప్రయతినిించేవారు. వారు తీరచులేన్ 
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కోరికలను, మేము అడగనూ లేద్. వారు మేము 
అడిగనవి తీరచుకుిండానూ లేరు. ఇింటోలో న్రింతరిం జరిగే 
ఆధాయాతిముక కారయాక్రమాలలో పాలొగునమన్ మమముల్ని ఎననిడు 
బలవింతపెటిటి ఎరుగరు. అది ఎింద్కు మించిదో చపిపు 
మా స్వేచ్ఛకు మమముల్ని వారు వదిల్ వేస్వారు. మేము 
అడిగే ప్రతి ప్రశనికు ఓరుపుగా సమాధానిం చబుతూ, మా 
మనసులలో బాబాను స్విించడిం, సమురిించడిం ఎింద్కు 
మించిదో మాకు అర్మయేయా ద్కా వివరిించేవారు. కానీ  
మేము హారతి గానీ, పూజ గాన్ చేయాలన్ మాకు మేము 
సింసిద్ధిలమయినపుపుడు ఆ పూజ లేక హారతి అశ్రదధిగా 
చేస్తు ఒపుపుకునేవారు కాద్. శ్రదధిగా చేయడింలోనే ఫల్తిం 
వుననిదన్, అద్ బాబాకు సింతోష్న్ని కల్గసుతుిందన్ 
చప్పువారు.

న్ననిగారు, నేను చిననిపుపుడు కల్సి పళ్ళా 
తోముకునేవారిం. ఆయన న్కు, తముముడికి స్నినిం 
చేయిించేవారు. తరువాత ఆయన స్నినిం చేస్వారు. 
ఆ తరువాత మేము కల్సి భోజనిం చేస్వారిం. 
అపుపుడపుపుడు మాకు ముదదులు కల్పి పెడుతూ, బాబా 
గురిించి మాటాలోడటిం గానీ, తముముడిన్ ఆడిసూతు భోజనిం 
పెటటిడింగాన్ చేస్వారు. తరువాత తరువాత ఒకొకుకకుస్రి 
దూరదర్శన్ లో ప్రస్రమయేయా U.G.C కారయాక్రమాలు 
అిందరిం కల్సిచూసూతు భోజనిం చేస్వారము. న్ననిగారు 
న్తో కాయారిం బోరుడు, చైనీస్ చకకుర్, పుల్-మేక ఆడేవారు. 
ఆయనతో కల్సి ఉదయిం ఒకొకకుస్రి వాకిింగ్ కి 
వెళ్ళాద్న్ని. కొన్ని రోజులు కల్సి ఆసన్లు, ప్రాణాయామిం 
కూడా చేస్వారము. ఆయనే మాకు అవి నేరాపురు కూడా! 
నేను కూచిపూడి నృతయాిం నేరుచుకునే ద్న్న్. నేను ఇచేచు 
ప్రదర్శనలకు ఏమాత్రిం వీలున్ని తపపుకుిండా వచేచువారు. 
ఒింగోలులో చిత్రలేఖనిం, వాయాసరచన, వకతుృతవేిం, పాటలు, 
నృతయాిం, ఆటలు - ఏ పోటీలు జరిగన్ తపపుకుిండా 
మేమిదదురము పాలొగునేవారము. భగవదీగుత శ్లోకాలు 
పోటీలకు, విచిత్ర వేషధారణ పోటీలకు కూడా పింప్వారు. 
హిందీ పరీక్షలకు, సింసకుృత పరీక్షలకు కూడా మేము 
ఇదదురమూ వెళ్ళాము. అన్నిింటికీ ఆయనే శ్రదధి వహించి 
మమముల్ని తయారుచేసి పింపిించేవారు. ఎకుకువస్రులో 
మేమిదదురము ఏదో ఒక ప్రైజ్ గెల్చేవారిం. తపపుకుిండా 
సూకులోలో ఫస్టి రావాల్, పోటీలలో మీరే గెలవాల్, అన్ 

ఆయన ఎపుపుడూ చపపులేద్. తపపుకుిండా పాలొగునిండి అన్ 
మాత్రమే అనేవారు. 

ద్వేరక తో ఎకుకువగా క్కెట్, బాయాడ్-మెన్-టెన్ 
ఆడేవారు. బాణాలు వేయడిం నేరేపువారు. ఇక అమము ఇచేచు 
ప్రోతా్హిం, అమము ఉతా్హిం, సరద్కు మరేదీ స్టిరాద్. 
రింగురింగుల కాగతాలతో, కర్రలతో, పులలోలతో, ద్వేరకకు 
రకరకాల బాణాలు, కిరీటాలు, అముములపద్లు తయారు 
చేస్వారు. ఇక ద్వేరక దగగుర ఉననిన్ని బాయాటులో, బాల్్ 
ఇింకెవరి దగగుర ఉిండేవి కావు. ఎన్నిన్ కొన్చేచు వారు. 
“మొనేని కొన్నిను కద్, అపుపుడే మళ్లో కావాలా?” అన్ 
వారు ఎపుపుడూ అనలేద్. కానీ వాడి బాయాట్ లతో, విలులో-
బాణాలతో, బొింగరాలతో, త్పాకీలతో, చిన్ని పెద్దు 
అిందరూ ఆడుకునేవారు. ఇింటికి వచిచున పిలలోలు పాడు 
చేస్వారు కూడా! అయిన్ మేమేమీ అనుకునేవారిం కాద్. 
‘పాడైపోతే కొతతుది కొనుకోకువచుచు’ అనే ధీమా మాకెపుపుడూ 
వుిండేది. రకరకాల చిరుతిిండులో, పానీయాలు, అమము మా 
కోసిం ఎింతో రుచిగా తయారు చేస్వారు, చేయిించేవారు. 
ఇింటికి వచిచున పిలలోల సరద్లు కూడా తీరేచువారు అమము. 
వారికి నచిచున పిిండివింటలు చేయిించడిం, వారితో ఆడటిం 
ఆమెకెింతో సరద్! ఆమెతో మేము చస్, చైనీస్-చకకుర్, 
అష్టిచమాము, కాయారింబోరుడు, బిజినస్- ఇలా అమముగారితో 
మేమింతా ఆడన్ ఆట లేద్. ఇింటికి వచిచున ఆడపిలలోలకు 
పూల జడలు, ఫోటోలు, గోరిింటాకు, వింటలు, వడడునలు- 
ఇలా అనీని చేయడిం, నేరపుడిం చేస్వారు అమము.

అమముకు బుక్ బైిండిింగ్  దగగుర నుించి పలిం పనుల 
ద్కా, వింటలు, కుటులో-అల్లోకలు, టైలరిింగ్, ఇలులో కటటిడిం, 
తోటపన్... అనీని వచుచు. ఇక శ్లోకాలు, పద్యాలు, పాటలు, 
పాడటిం, రాయడిం వచుచు. అింద్కన్ అిందరికీ ఏది 
అవసరమైతే అది చేస్వారు అమము.

మేము చేస్ ప్రతి చినని పెదదు పనులలో, అమము చేస్ పన్ 
ఎకుకువ, మేము చేస్ది తకుకువ వుిండేది. ఉద్హరణకు 
నేను సూకులుకు వెళ్త్ింటే బాయాగు సరదుడిం, పాకెట్ మనీ, 
రబబుర్ బాయాిండ్ లు, పెనుని, పెన్్ల్ మొదలైనవి అనీని అమేము 
పటిటిించుకునేవారు. న్కు చాలా పెదదు జడ వుిండేది. ద్న్న్ 
ఆమె రకరకాలుగా వేస్వారు. మా పుసతుకాలకే కాక ఎపుపుడైన్ 
మా స్నిహత్ల పుసతుకాలు, ఏ కారణింగానైన్ మా దగగురకు 
వస్తు అిందమైన ప్రకృతి బొమములు ఉనని కాగతాలతో బైిండిింగ్ 
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చేసి అటటిలు వేసి యిచేచువారు. అలాగే మా స్నిహత్లకు 
కూడా రకరకాల చిరుతిిండులో సూకులుకు పింప్వారు.

ఇింతా చేస్తు, ఆమెకు ఆరోగయాిం అస్లు బాగుిండేది 
కాద్. ఆమె చాలా కాలిం నుించి నడవలేరు కూడా! 
అయిన్ తన అన్రోగయాిం ప్రభావిం దైనిందిన జీవితిం మీద 
గాన్, బాబా స్వ మీద గాన్, ఇింటి వాతావరణిం మీద గాన్, 
మా సరద్ జీవితిం మీద గానీ, అస్లు పడలేద్. అసలు 
ఆమెకు అింతటి తీవ్రమైన శరీరక బాధలు ఉన్నియన్ 
కానీ, ఆమె అన్రోగయాిం గురిించి గానీ మాకు గురుతు కూడా 
వుిండేది కాద్.  అింత ఉతా్హింగా వుింటారు అమము.

ఇక మాసటిరుగారు హాసయాప్రియులు. అమముగారు అింతే! 
ఎపుపుడూ సరద్గా వుిండేవారు. చలోకుతులకు స్మెతలకు 
తకుకువ లేద్. అింద్కే ఇింటోలోన్ చిననిలకు, పెదదులకు, 
ఇింటికి వచిచున వారికి ఎింతో ఉలాలోసింగా ఉతా్హింగా 
వుిండేది. ప్రతి సన్నివేశింలోనూ, సింఘటనలోనూ, 
సరద్లోనూ వెనకాలే నేపథయా సింగీతింలో స్యిన్థున్ 
ధాయాస అనుసింధానమవుతూ వుిండేది. ఉద్. ద్వేరక 
బాణిం వేసిన  ప్రతిస్రి, బాబాకు నమసకురిించుకున్ 
వేస్వాడు. అమము చస్ ఆడిన ప్రతిస్రి, ప్రతి అడుగులోనూ 
బాబా సమురణతో  వేస్వారు. పూలజడ వేస్టపుపుడు, 
జడ అల్లోనపుపుడు, పకకు పినునిలు పెటేటిటపుపుడు, పూలు 
ముడిచినపుపుడు బాబా సమురణతోనే చేస్వారు. ఇలా 
ఎలలోపుపుడూ గురుతు పెటుటికునే అలవాటు ఒక సింసకుృతిలా 
మల్చారు అమము.

ఇక ఇింటికి వచిచున ప్రతివారిన్, ఇింటోలోన్ వారిన్, 
చకకుగా ఆదరిించి వారికి ఉపయోగపడటమే అమము 
న్ననిగారలో ఉద్దుశిం. తమకు పరిచయిం ఉనని ప్రతివారి 
మానసిక, శరీరక, ఆరి్క, ఆధాయాతిముక అవసరాలను గురితుించి 
స్వేింతన, సహాయము, సహకారము స్ధయామైనింత 
అిందిించి, వారిన్ స్యి మారగుింలో పయన్ింప చేయడమే 
వారి ఉద్దుశిం. కనుక న్ననిగారి దగగురకు వచేచు ఆరుతులకు, 
అరా్రు్లకు, జిజాఞాసువులకు, ముముక్షువులకు తగన 
మారగుిం చూప్ వారాయన. ఇక అమముగారు వారిందరినీ 
ఆదరిించి ప్రుప్రున్ వారికి ఇషటిమైన వింటకాలను 
సమకూరుసూతు, వారి అవసరాలను గురితుసూతు వాటిన్ 
సమకూరేచువారు. ఎవరికైన్ అన్రోగయాింగా వుింటే, వారిపై 
ప్రతేయాక శ్రదధి వహించి తగన ఆహారము, వైదయాము, విశ్ింతి 

ఉిండేలా చూసుకునేవారు. ఆ పుణయాదింపత్ల ప్రేమ, 
ఆదరణను ఎవరూ, ఏన్టికీ మరిచుపోలేరు. పిలలోలమైన 
మేము కూడా వారిందరితో ఎింతో ప్రేమగా, ఆపాయాయింగా, 
ఆదరణగా ఉిండేవారిం. నేను ఎవవేరు ఊరికెళ్ళాన్ చాలా 
బాధపడే ద్న్న్. ఎింతమిందైన్ మాతోనే ఉిండాలన్ తిరిగ 
వెళ్ళాపోకూడదన్  న్ కన్పిించేది.

మా బింధువులలో ఎవరైన్ వస్తు వారిన్ ఆదరిించి, 
వారితో స్ధయామైనింత సమయిం గడిప్వారు అమము, 
న్ననిగారు. అమము తపపుకుిండా వారికి బటటిలు పెటిటి 
పింపిించేవారు. మాకు మాత్రిం వారికి, మా ఇింటికి వచిచు 
వెళ్లో గురుబింధువులకి మధయా తేడా తెల్స్ది కాద్. ఇపపుటికీ 
తెల్యద్.

కుటుింబ పెదదులతో (బామము, తాత గారలోతో) అతయాింత 
వినమ్రతతో, గౌరవింతో మెల్గేవారు అమము,  న్ననిగారు. 
వారిపటలో పూజయాభావింతో ఉింటూ, వారికి స్వచేసూతు, వారికి 
కావలసిన భోజన్న్ని, ఇతర అవసరాలను తీరుసూతు, భకితు 
వినమ్రతలతో వుిండేవారు. వారు కూడా అమము న్ననిగారలో 
మీదగాన్, మా మీద గాన్ తమ పెదదురికాన్ని ప్రదరి్శించే 
వారు కాద్. ఎింతో విశల హృదయింతో సింకుచిత తతవేిం 
లేన్ పరిణతి కల్గన పెదదులు వారు. వారు మాతోనే గాక, 
మన ఇింటికి వచేచు భకుతులతోను ఇింటోలో వునని వారితోనూ, 
చివరకు పన్వారితో కూడా ఒకే ప్రేమతో బేధభావిం లేక 
మెల్గేవారు. అమము న్ననిగారలో జీవితిం వారి ఇషటిప్రకారిం 
నడుపుకోవడాన్కి పూరితు స్వేచ్ఛన్చేచు పరిణతి వారిలో 
కన్పిించేది. నేటి కుటుింబ పెదదులకు వారికి ఎింత తేడా!

మన ఇింటికి వచేచు వారి వస్త్రధారణ, ఆర్ిక సి్తిగత్లు, 
వారి ఉదోయాగాలు, హోద్లు, ఆసితుపాసుతులు, కులమతాలు 
మొదలైన వాటి గురిించి అసలు పటిటిించుకునే వారు కాద్. 
అవి ఎపుపుడూ సింభాషణలోకి వచేచువి కావు. జీతాలు, 
హోద్లు, కారులో, ఆభరణాలు మొదలైనవాటి గురిించి 
మన ఇింటోలో అమము న్ననిగారులో కనీసిం ప్రస్తువిించడిం 
కూడా మేము ఎపుపుడూ వినలేద్. అవి అప్రసుతుతములు, 
అప్రధానములు న్రుపయోగములైనవన్ వారి దృఢ 
విశవేసిం. వాటికి న్తయాజీవితింలో ప్రాధానయాత లేద్ - 
స్యికి, ఆయన స్వకు తపపు. ఎద్రుకుిండా గుడిసెలలో 
వుిండే పిలలోలకు, గురుబింధువుల పిలలోలకు మధయా తేడా 
మేమెపుపుడూ చూడలేద్. అిందరితో సమానింగా ఆడుకునే 
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వారము.

పిలలోలమైన మాకు కావలసినవి సింతృపితుగా 
సింపూరణిింగా సమకూరుసూతునే అింద్లోనుించే 
వివేకవింతమైన ఆలోచనను పెింపిందిింప చేస్వారు 
అమము, న్ననిగారు. ఉద్హరణకు రుచికరమైన వింటకాలు 
పెడుతూనే ఆరోగయాిం కోసిం భోజనిం చేయాలన్ 
రుచికోసిం కాదన్ చప్పువారు. “ఒకకు మూడింగుళ్ల 
న్లుకను సింతృపితుపరచడాన్కి ఎన్నిపాటులో? చేద్గా 
ఉననిది ఆరోగయాకరమైనదైతే మూడింగుళ్ల న్లుక 
గురిించి ఆలోచిించకూడద్, అదిచేచు ఆరోగాయాన్ని గురిించి 
ఆలోచిించాల్. మనసు చపిపునటులో మనిం వినకూడద్, 
మనిం చపిపునటులో మనసు విన్ల్” అన్ చప్పువారు. అలాగే 
మనకునని డబుబును గానీ, హోద్ను గాన్, అింద్న్ని 
గాన్, అలింకరణను గాన్ చూసి ఎవరైన్ గౌరవిించిన్, 
స్నిహిం చేసిన్ అది వారు మనలను ప్రేమిించడము, 
గౌరవిించడమూ కాదన్, మనకింటే మనకునని హింగులకు  
వారు ఎకుకువ ప్రాధానయాత న్సుతున్నిరన్ అర్మన్ చప్పువారు. 
కనుక మనిం వాటికి విలువ న్వవేకూడదన్, వాటిన్ బటిటి 
మనిం ఎవవేరికీ విలువన్వవేకూడదనీ, అవతల్ వారి 
గుణాలను బటిటి వారికి విలువ న్వావేలన్ చప్పువారు. 
అలాగే న్జమైన అిందిం మన ప్రవరతున లోనూ మానసిక, 
శరీరక ఆరోగయాిం మీద ఆధారపడి వుింటుిందన్, 
అింతేగాన్ పైపై అలింకరణలో కాదనీ చప్పువారు. 
ఒకవింక పూల జడలు వేసూతునే, గోరిింటాకు పెడుతూనే, 
ఈ విషయాలను చరిచుించడిం వలలో మా సరద్, మోజూ 
తీరేది. వివేకవింతమైన ఆలోచన్ చేతనయేయాది.

ఇక సిన్మాలు, నవలలు, అనవసర కాలక్షేపాల 
గురిించి, స్ింఘిక ద్రాచారాల గురిించి, మూఢ 
స్ింప్రద్యాల గురిించి, అన్నిింటి గురిించి న్రింతరిం 
చరచులు జరుగుతూ వుిండేవి. అయిన్ మా సరద్లకు 
లోటేలేద్. అిందరిం కలసి సముద్స్నిన్లకు, ఎన్ని 
యాత్రలకు కూడా వెళ్ళాము. ఎన్ని ఆధాయాతిముక గ్రింథాలు 
చదవడమూ, రాత్రిింబవళ్ళా చరచులు చేయడమూ 
జరుగుతూనే వుిండేది.

న్జాన్కి మాసటిరుగారు, అమముగారలో వివాహమైనపపుటి 
నుించి అమముగారికి ఆరోగయాిం బాగాలేద్. తీవ్ర 
అన్రోగయాింతో బాధపడుతూ వుిండేవారు. ఇింటోలో 

ఆరి్క ఇబబుింద్లు ఉిండేవి. ఇక ఆ పుణయాదింపత్లు 
ఎద్రొకుింటునని సమసయాలకు అింతేలేద్. మాసటిరుగారికి 
ఉదోయాగపరమైన ఇబబుింద్లు, ఆరిధిక ఇబబుింద్లు, 
స్మాజిక ఇబబుింద్లు, భకుతుల రకరకాల మనసతుతావేల వలలో 
ఇబబుింద్లు ఎననిన్ని వుిండేవి. కులాింతర మతాింతర 
వివాహాలను చేయడిం వలలో ఆయన ఎింతోమింది 
విమర్శలకు గురయాయారు. న్సితుక, హేత్వాద్లతో ఆయన 
వాదిించడింవలలో  వారి నుించి వయాతిరేకతకు గురయాయారు. 
నకిలీ ఆధాయాతిముకతను బటటిబయలు చయయాడింవలలో దింగ 
గురువులు, ఆధాయాతిముక వించకుల   ఆగ్రహాన్కి గురయాయారు . 
కుటిల రాజకీయాలను అడుడుకోవడింతో కొిందరు 
రాజకీయ న్యకుల వలలో ఇబబుింద్లు ఎద్రొకున్నిరు . 
ఛిందసమైన స్ింప్రద్యాన్ని, మతదృషటిన్ విమరి్శించడిం 
వలలో ఆయన కుల పెదదుల నుించి, మత పెదదుల నుించి 
తీవ్రమైన వయాతిరేకతను ఎద్రొకున్నిరు. అింతేకాక ఆయన 
అవాయాజమైన ప్రేమను తమ స్వేరా్న్కి వాడుకొన్ ఆయననే 
వించిించి కష్టిలకు గురి చేసిన వారిందరో! ఆయన 
న్రాడింబరత వలలో ఆయనకు సరైన సౌకరాయాలు అవసరమే 
లేదన్ భావిించిన భకుతులిందరో! రకరకాల మనసతుతావేలు 
గల ఇింటిలో వుిండే, ఇింటికి వచేచు భకుతుల వలలో న్రింతరిం 
ఆయనకు ఎననిన్ని ఇబబుింద్లు కూడా కల్గేవి. అయిన్ 
ఇవేవీ ఆ పుణయాదింపత్లను, ఆ ఇింటి ఆహాలోదకరమైన 
పవిత్ర దీక్ష వాతావరణాన్ని చల్ింపజేయలేకపోయాయి. 
అసలన్ని ఇబబుింద్లను వారు ఎద్రొకుింటున్నిరన్ వారికి 
గాన్, మాకు గాన్ అసలు సపుృహలో లేనటేలో వుిండేది. బాబా 
పటలో వారికి ఎింతటి విశవేసమో!

అింతేకాద్, మన ఇలులో చాలా చిననిద్ ఎపుపుడూ. 
అయిన్ ద్న్ హృదయిం చాలా విశలిం. మన ఇింటి 
వాతావరణిం ఆహాలోదకరిం, ప్రోతా్హకరిం పవిత్రిం, 
దీక్షమయిం. అింద్కే మన ఇింటికి వచిచున వారిందరికీ తిరిగ 
వెళ్లోలన్పిించేది కాద్. మాకు వారిన్ పింపాలన్పిించేది 
కాద్. మళ్ళా ఎపుపుడు కలుసుకుింటామా అన్ మేము, 
వారు  ఎద్రుచూసూతు వుిండేవారిం అద్ న్టికీ, నేటికీ 
కొనస్గుతోింది, కొనస్గుతూనే వుింటుింది.
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పూజయాశ్రీ ఎకికురాల భరద్వేజ మాసటిరుగారి ధరముపతిని, 
మనకు గురుపతిని, దివయాజనన్ అయిన శ్రీ 

అల్వేలు మింగమము సమాధ చింద్రు అన్ తెల్యగానే 
ఎిందరో భకుతుల హృదయాలు శ్కసముద్ింలో 
మున్గాయి. అిందరికీ అమముగా తమ చలలోన్ కరుణను 
కురిపిించి, ఆపుతుల బాధలను తొలగించి, ఆధాయాతిముక 
సింశయాలను తీరిచు, సున్నితమైన పదజాలింతో న్ిండిన 
తమ బోధతో సరియైన మారగుిం చూపి ఎిందరి జీవితాలన్ 
సుగమిం చేసిన అమము  ఇకపై సశరీరులుగా  లేరు  అనే 
విషయిం జీరిణిించుకోవడిం కషటిమే! వారితో స్న్నిహతయాిం 
ఉనని వారిందరూ చప్పుమాట ఒకకుటే “ఆమె మాకు 
కొిండింత అిండ” అన్.

అయితే పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి బోధల వలన, రచనల 
వలన మహనీయుల తతవేిం పరిచయమైన వారిందరికీ 
ఓద్రుపును ఇచేచు సతయామిద్-- మహాత్ములు శరీరతాయాగిం 
చేశక కూడా న్తయా సతయా సవేరూపులై, సమురణమాత్రిం చేత 
ప్రసనునిలై మనిందరిన్ కాపాడుత్ింటారు - అన్. వారు 

వారి సమాధ రూపింలో, భకుతుల హృదయాలలోన్ సమురణ 
రూపింలో, వారి జాఞాపకాల రూపింలో, ద్శ కాల పరిమితిన్ 
అతిక్రమిించి విశవేవాయాపతుమై సద్ మనకు అింద్బాటులో 
ఉింటారు - అన్.

ఈ విషయిం మనిం ఎింత గురుతుించుకుింటామో 
అింతటి ఫల్తిం పింద్తాము. ఇహ పర 
విషయాలన్నిింటిలోనూ వారి రక్షణ పింద్తాము. వారి 
వాత్లాయాన్కి కరుణకు పాత్రులిం అవుతాము.

అమముగారి కరుణ, వాత్లయాము, అద్్త 
శకితుస్మరా్ష్లు, పూజయా ఆచారుయాల వారిపై భకితు 
అదివేతీయాలు. వారు భకుతులను ఎింతగా కాపాడారో మనిం 
చూస్తు, వారి కరుణకు పాత్రులిం అవవేటిం ఎింత అదృషటిమో 
తెలుసుతుింది. ఇది మనకు గురుతు ఉిండేింద్కు అమముగారి 
అద్్త లీలలు కొన్ని  సమురిద్దుము.  

“మా పిలలోల  చిననితనింలో కటిటిన తిరుపతి 

~  శ్రీ ఎక్కిరాల ద్వారకనాథ్ జ్ఞా నేశవార్ ~

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి అనుగ్రహం 
పందటం ఎలా?
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ముడుపు అలాగే ఉిండిపోతే ‘ద్వేరకామాయి ధున్లో   
వేసెయయామింటారా’ అన్ ఒింగోలులో పూజయాశ్రీ అమముగారిన్ 
అడిగించాను. “మొకుకులు తీరచుకపోతే కష్టిలు వస్తుయి. 
ఇనేనిళలోయియాిందింటే వాళలోకు చాలా కష్టిలు వచిచు ఉిండాల్. 
సత్ింగ సభుయాలు ఎింతమింది వస్తు అింతమిందినీ తన 
ఖరుచుతో తీసుకువెళ్లో తిరుపతి కొిండ మెటెలోకికు వెళ్ళాల్. 
దర్శనిం అయాయాక అల్వేలు మింగాపురిం వెళ్లో  హిండీలో 
మొకుకు  వెయాయాల్” అన్నిరు.

మేమింతా హడల్పోయాము. నేను డయాబెటిక్ 
న్. అింజైన్ ఉింది. కీళలోనొపుపులు, ఫిట్్ వసుతుింటాయి. 
ఎిండ పడద్. ఇలా చబితే బాబుగారు, అమముగారు ఒకటే 
నవువేలు. “కొిండ ఎకేకుటపుపుడు పాదరక్షలు ధరిించవచాచు?” 
అింటే, “అననిమయయా స్్యిలో ఉననివాళ్ళా తపపు మిగల్న 
వాళ్ళా వేసుకోవచుచు” అన్నిరట.  

‘శ్రీ వెింకటేశవేర మహాతముష్ిం’ పారాయణ చేయిించారు. 
రిండుస్రులో ప్రయాణమయాయాము. ఒకస్రి మా బృిందింలో 
ఒకరు తీవ్రింగా జబుబు పడితే కాయాన్్ల్ అయిింది. ఇింకోస్రి 

ప్రయాణమైతే న్కు నలసరి వచిచు కాయాన్్ల్ అయిింది. 
‘ఈవిడది ఐరన్ లెగ్ రా బాబు’ అన్ బాధపడాడురు. ఈస్రి 
అమముగారు సవేయింగా పిల్చి ముహూరతుిం న్రణియిించారు. 
రైలు ఎకాకుక భజన చేసుకుింటూ హారతి ఇచుచుకున్ 
సుఖింగా తిరుపతి చేరాము. ఆ స్యింత్రిం బసలోనే 
సత్ింగిం చేసుకున్నిము. ఒక కవరోలో గురుదింపత్ల 
ఫోటో, 11 రూపాయలు దక్ణతో న్వదదు ఉించుకున్నిను.

తెలలోవారుజామున నేను, అరుణ అనే అమాముయి 
కల్సి అల్పిరి చేరాము. ఎిండ రాకముింద్ కొిండ ఎకకుటిం 
మొదలు పెటాటిము. కొింతదూరిం ఎకేకుసరికి న్కు ఫిట్్ 
మొదలై, శరీరిం చలలోబడి పోత్ననిది. మెటలో పకకున ఉనని చినని 
గోడ మీద పడుకోబెటిటి అరుణ గారు న్మిం చబుత్న్నిరు. 
న్ న్టోలో ఊదీ వేశరు.

ఇింతలో ఒకతను వచిచు న్ పకకున న్లబడి, అతన్ 
చేతిలో వునని పళలోింలాింటి ద్న్మీద టింగ్ టింగ్ 
మన్ గింటలు లాగా కొటటిటిం మొదలు పెటాటిడు. ప్రతి 
ఘింటారావాన్కి న్ శరీరింలో సెలైన్ పెడితే ఎలా శకితు 
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పుింజుకుింటుిందో అలా శరీరిం వేడెకకుడిం మొదలైింది. 
నేను లేచి కూరోచుగానే అతడు వెళ్ళాపోయాడు.  మేము 
ఆ మెటలో మీద్ గురుదింపత్ల ఫోటో పెటిటి హారతి ఇచిచు 
కృతజఞాతతో నమసకురిించుకున్నిము. ఇింతలో సత్ింగ 
సభుయాలు కల్శరు. వాళ్ళా కూడా జరిగింది విన్ అమముగారికి 
కృతజఞాతా పూరవేక ప్రణామాలు చేశరు.

న్కు ఎింతో శకితు కల్గింది. ఆహారిం 2 సూపున్్ కింటే 
తీసుకో లేకపోయాను.  ద్న్ని బటిటిచూస్తు, అమముగారు 
తన ధాయానపుణయాిం న్కు ధారపోసుతున్నిరా! అన్పిించిింది. 
ఎింతో ఎిండ కాసుతుననిపపుటికీ మించుతో చేసిన బెలూన్ 
లో  ఉననిటులో ఫీల్ అయాయాను. అలుపు అన్పిస్తు కూరుచున్ 
సరోజనమము గారిన్ భజన చపపుమన్ చపిపు అనుసరిించే 
వాళలోము. మళ్లో శకితు పుింజుకున్ గబగబా నడుచుకుింటూ 
పోత్ింటే మోకాళళా పరవేతిం, ఒక మిండపిం వచిచుింది. 

మేము యాత్రకు ఇింక బయలుద్రుతామనగా, 
ఒింగోలులో న్కు ఒక కల వచిచుింది.  నేను ఇింటోలో వాడే 
ఎర్రన్ వెలెవేట్ చపుపులు వేసుకున్ పూజయాశ్రీ అమముగారి ఆఫీసు 
గది ద్కా వెళ్ళాపోయాను. అపుపుడు కాళలోకునని చపుపులు 
తీస్సి తోటలోకి విసిరేస్ను. అపుపుడు ఆఫీసు గదిలో 
నుించి తల్లోగారి  పెరటిలోకి తొింగ చూశను. అకకుడ 
త్లసికోటలో శ్రీ మాసటిరుగారి బస్టి సైజు ఫోటో ఉింది. 
ఎర్రన్ న్మిం పెటుటికున్ నవువేతూ పలకరిసుతుననిటులోగా 
ఉనని అద్్తమైన ఫోటో అది. కల అింతమైింది

ఇపుపుడు అవే చపుపులు న్ కాళలోకున్నియి. 
వాటిన్ తీస్సి ఒక కవరోలో పెటిటి తలకిింద పెటుటికున్ ఆ 
మిండపింలోన్ ఒక అరుగు మీద న్ద్పోయాను. న్కు 
మెలుకువ వచేచుసరికి మా వాళ్ళా ఎపుపుడు చేరుకున్నిరో 
వాళ్లో అకకుడే విశ్రమిించి లేచారు. అకకుడే ఒక చినని కూల్ 
డ్రిింక్ ష్ప్ ఉింటే వాళలోను టీ అడిగతే దరకద్ అన్నిరు. 
ఇింతలో ‘చాయ్ మిలేగా’ అన్ ఎవరో అింటే అిందరిం 
మెటలోవైపు తిరిగాము. 

బాబాగారా అననిటులో ఒక ముసలాయన తెలలోటి కఫీని, 
తలగుడాడు, అవే చపుపులు, భుజాన్కి సించీతో ఉన్నిరు. మా 
మధయాన ఉనని ఇింకో అరుగు మీదకు వచిచు కూరుచున్నిరు.

మా గ్రూపులో లక్ష్మిగారికి హిందీలో మాటాలోడటిం 
వచుచును. ఆవిడకు ఈయన హిందీలోనే జవాబు 
ఇసుతున్నిరు. ఆయన తన సించీలోించి కమిండలిం 

తీశరు. ఆ సించి మీద ఒక పకకు రుకాముబాయి, మరొక 
పకకు పాిండురింగ విటటిల్ చిత్రాలు ఉన్నియి. ఆయన 
వారికి సమాధాన్ల్సూతు తద్కింగా న్ వింక చూసుతున్నిరు. 
న్కు ఆగకుిండా కనీనిరు వసోతుింది. ఆయన న్ తిండ్రి 
అయినటులో, ఏన్డో నేను ఆయన నుిండి విడివడి ఇపుపుడే 
మళ్ళా చూసుతుననిటులో.. అింత్లేన్ ద్ుఃఖిం! ఎింతస్పో నేను 
ఏడుసూతు వుింటే, ఆయన   ననుని చూసుతున్నిరు.

నేను లేచి ఆయన వదదుకు వెళ్లో న్ జుటుటితో ఆయన 
పాద్లు కనీనిళలో మధయా త్డిచాను. ష్పు వాడి నడిగ టీలు 
ఇస్తు మొదటి టీ ఆయనకు సమరిపుించి మిగల్నవి మేమింతా 
త్రాగాము. ఆయన అింత గరిం టీ కూడా  వెింటనే తాగేసి, 
గాలోసు కడిగేశరు. సించీలోించి పటికబెలలోిం తీసి మమముల్ని 
తీసుకోమన్నిరు. లేచి కొిండ ఎకకుడిం మొదలుపెటాటిరు. 
నేను ఏడుసూతు ఆయనన్  అనుసరిించాను. ఆయన ఆగారు. 
న్ వింక తిరిగ   “కోయాిం రోతే హై బేటీ, హమ్ ఫిర్ మిలేింగే” 
అన్నిరు. ఆయన కనుమరుగయేయావరకు చేషటిలుడిగ నేను 
అకకుడే న్లబడి పోయాను. 

మధుమేహింతో, కీళళానొపుపులతో ఉనని న్ చేత 
అమముగారు తమ కరుణ కురిపిించి, తిరుమల యాత్ర 
చేయిించి మొకుకు తీరిపుించారు” అింటారు  శేష్రతనిిం 
గారు.”

హైదరాబాద్ దీపితుశ్రీనగర్ వాసతువుయాలు నరసిింహన్ 
గారు పూజయాశ్రీ అల్వేలుమింగమముతల్లో లీలావైభవాన్ని ఇలా 
తెల్యచేసుతున్నిరు !!

ఒకస్రి నేను, న్ భారయా ఒింగోలు వెళ్ళాము. ఆమెకు 
కొదిదుగా ఒింటోలో బాగాలేద్. మాసటిరుగారి సమాధ దర్శనిం 
చేసుకున్  ప్రదక్ణలు చేసూతు వుింటే మా ఆవిడ కళ్ళా 
తిరిగ పడిపోయిింది. వాింత్లు కూడా అయాయాయి. మళ్ళా 
కాస్పటికి బాబా గుడిముింద్ పడిపోయిింది. అలాగే 
పూజయాశ్రీ అమముగారి దర్శన్న్కి వెళ్ళాము. అమముగారు 
అనుగ్రహ భాషణిం చేసుతున్నిరు. ఈ సింగతి పూజయాశ్రీ 
అమముగారికి తెల్యచేయాలన్ న్ తపన. కానీ చాలామింది 
సత్ింగసభుయాలు అకకుడ ఉన్నిరు. నేను చివరికి న్లుచున్ 
వున్నిను. కరుణామూరితు అయిన అమముగారు ననుని పిల్చారు. 
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న్ భారయాను అకకుడకి తీసుకున్ రమమున్నిరు. తీరా చూస్తు 
ఆమె సపుృహ లేకుిండా వుింది. అలాగే లేపి తీసుకువెళ్తు 
పూజయాశ్రీ అమముగారి దగగుర ఏడేచుసిింది. పూజయాశ్రీ అమముగారు 
విభూది పెటిటి, బాబా గుడిలో ధున్లో కొబబురికాయ వేసి 
బయలుద్రమన్నిరు. హైదరాబాద్ వెళ్ళాక ఆపరేషన్ 
చేయిించమన్నిరు. అద్విధింగా చేసి బస్టిిండుకి రాగానే 
న్రముల్ అయిపోయిింది. ఇక ఇింటికి వచాచుక ఆపరేషన్ 
చేయిద్దుమన్ హాసిపుటల్్ కి వెళ్తు ఎకకుడైన్ ఒక లక్ష పైగానే 
అవుత్ిందన్ చపాపురు. మాకు అింత ఆరి్క సోతుమత లేద్. 
ఇక అమముగారి మీద్ భారిం వేసి ప్రయతానిలు చేసుతున్నిిం. 
ఒకరోజు మాకు తెల్సిన ఆవిడ మా ఇింటికి వచిచు శ్రీ 
న్ింపల్లో బాబా గుడికి రమమున్ తీసుకుపోయిింది. అకకుడ 
శ్రీ న్ింపల్లో బాబా ముింద్ ఒక కవరు వుింది. ఆమె ద్న్న్ 
ననుని తీసుకోమననిది. అింద్లో 50 వేలు ఉన్నియి! నేను 
ఏమిటన్ అడిగతే, “ఇది తీసుకున్ మీ ఆవిడకు ఆపరేషన్ 
చేయిించు. ఈ డబుబు తిరిగ ఇవవేకపోయిన్ ఏమి 
ఫరవాలేద్!” అన్ చపిపుింది. ఇది జరిగన రిండురోజులకే 
చింద్నగరోలో గోపీన్థ్ హాసిపుటలోలో 40 వేలరూపాయలకే 
ఆపరేషన్ చేస్రు. ఆమె క్షేమింగా ఉింది. అింతేకాద్ 
న్కు డబుబులు కూడా సమకూరి తిరిగ ఇవవేడిం కూడా 
జరిగింది! ఇింత దయను మా మీద కురిపిించిన పూజయాశ్రీ 
అల్వేలుమింగమముతల్లో ప్రేమకు కళ్ళా చమరచుకుిండా 
ఉిండడిం స్ధయామేన్ ?

కరుణాలయాయై నముః!

“మావారు ఒక ప్రైవేట్ బాయాింకులో పన్చేసుతున్నిరు. 
పెదదు ఉదోయాగమే. మేము శ్రీస్యిలీలామృతిం, 
శ్రీగురుచరిత్ర న్తయాపారాయణ చేసూతు వుింటాము. 
హైదరాబాద్ లో పూజయాశ్రీ అమముగారి పవిత్ర సన్నిధలో జరిగే 
కారయాక్రమాలలోను, ఒింగోలులో జరిగే కారయాక్రమాలలోనూ 
పాలొగుింటూ ఉింటాము. ఒకస్రి మావారి బాింక్ లో 
పెదదు పలుకుబడి ఉనని ఒక వాయాపారసుతుడు కొింత డబుబు 
డిపాజిట్ చేస్డు. అవి ఎకకుడ ఎలా మాయమయాయాయో 
తెల్యలేద్. ఆ ధనిం తాలూకు కాగతాలు కూడా 
కన్పిించలేద్. బాయాింక్ నుించి వెింటనే డబుబు కావాలన్ 

ఫోనులో వసుతున్నియి. ఆ ధనింకోసిం అన్ని బ్ించీలలో కూడా 
వెతికిించారు. ఆచూకీ లేద్. ఇింటోలో న్లుగు రోజులపాటు 
న్శ్శబదుిం ఆవరిించిింది. పిలలోలు, నేను కూడా ఆయనన్ 
పలకరిించడాన్కి భయపడాడుము. న్మిషన్మిష్న్కి 
ఫోనులో వసూతునేవున్నియి. ఒకటే ఆిందోళన!ఈ కేసు సి.బి.ఐ 
ద్కా వెళ్ళాింది. మావారిన్ విచారణకు పిల్చారు. ద్ద్పు 
ఉదోయాగిం పోయేటింతటి పరిసి్తి.

ఇక ‘అమాము నీవే శరణిం!’ అింటూ పుజయాశ్రీ అమముగారి 
దగగురకు వెళ్ళా మా పరిసి్తి విననివిించుకున్నిము. అపుపుడు 
అమముగారు “ఈ అమాముయికి పెదదు సమస్యా వచిచుింది!”, అన్  
కొింతస్పు ధాయానిం చేసి సమసయా పరిషకురమయేయాింద్కు 
ఇలా చేయమన్నిరు---

1)   ఒింగోలులో శ్రీమాసటిరుగారి సమాధకి మేమిదదురమూ 
108 ప్రదక్ణలు చేయాల్.

2)108 మిందికి అననిద్నిం చేయాల్.
3) శిరిడి వెళ్ళా మూడురోజులు న్ద్ చేసి, నేను, మావారు 

ఎింత బరువు ఉింటే అన్ని స్యిలీలామృతగ్రింథాలు 
పించాల్.

చాలా ఆశచురయాిం!!! పూజయాశ్రీ అమముగారికి సమసయా 
విననివిించుకునని వెింటనే మరున్డే, “ఇపుపుడు ఆ 
కాగతాలతో పన్ లేద్”, అన్ ఫోన్ వచిచుింది! చాలా తకుకువ 
వయావధలోనే సమసయా పరిష్కురిం అయిపోయిింది. ఈ 
విషయిం పూజయాశ్రీ అమముగారికి తెల్యచేయగానే  “పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారి దయవలన గొడడుల్తో అనుభవిించవలసిన 
కరము గోటితో పోయిింది! “, అన్నిరు!

మేము వెింటనే ఒకద్న్ తరువాత ఒకటి అన్ని 
మొకుకులు తీరేచుసుకున్నిము.

మాతృశ్రీ అమముగారు న్వింటివారి సింస్రాలు  ఎన్ని 
న్లబెటాటిరో ! ఆ తల్లోకి ఏమి చేసి ఋణిం తీరుచుకోగలము?

      

అింత గొపపువారైన అమముగారి చలలోన్ రక్షణలో మనము, 
మన కుటుింబిం ఉిండాలింటే, వారి కరుణకు పాత్రులిం 
అవావేలింటే ఏమి చేయాల్?

శ్రీ మాసటిరుగారి సమురణ అన్ని, వారు రాసిన గ్రింథాలు 
పారాయణ చేయడమన్ని అమముగారికి ఎింతో ప్రీతి. పూజయాశ్రీ 
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మాసటిరుగారి గుణకీరతునిం అమముగారికి ఎింతో ఇషటిిం.

ఇటీవల ఒకరోజు సత్ింగింలో శ్రీ స్యిన్థ 
ప్రబోధామృతిం గ్రింథిం సత్ింగ సభుయాలిం అిందరిం కల్సి 
అధయాయనిం చేసుతున్నిము (online లో). అింద్లోన్ కొన్ని 
వాకాయాల గురిించి అధయాయనిం చేసుతుింటే శ్రీ మాసటిరుగారి, 
శ్రీ స్యిన్థున్ గొపపుతన్న్కి న్ మనసు పులకిించిింది. 
ఆనిందిం, ఆశచురయాిం తటుటికోలేక అమము దగగురకు వెళ్లోను.

అపపుటికి కొన్ని రోజుల ముింద్ నుించి శ్రీ అమముగారు 
ఆయాసింతో ఇబబుింది పడుత్న్నిరు. చిననిమాట 
మాటాలోడిన్ బాగా రొపుపు వసోతుింది. వారి దగగురకు వెళ్లో వారి 
ఆరోగయాిం గురిించి అడిగాను. అయిన్ సరే మనసు్ ఇింకా 
పులకిింతలోనే ఉిండి “అమాము ఎింతో గొపపువారమాము బాబా! 
బాబా, న్ననిగారు ఎింత గొపపువారో అస్లు చపపులేిం! 
అస్లు మాలాింటి వారికి ఊహకు కూడా అిందనింత 
గొపపువారు!” అన్నిను.

ఆ మాటలు విింటునని అమము ముఖిం వికసిించిింది, 
వెల్గపోయిింది! చినని చిరుమిందహాసిం అమము ముఖింలో 
కన్పిించిింది. “అవును” అన్నిరు అమము. ఆ ఒకకు మాటకే 
అమముకి రొపుపు వచిచుింది. అయిన్  ద్న్న్ తమాయిించుకున్ 
అమము “చాలా గొపపువారు. పైపైన చూస్తు గొపపువారు 
అన్పిసుతుింది. కానీ ఆలోచిస్తు ఆలోచిించే కొదీదు గొపపుదనిం 
తెలుసుతుింది. జాగ్రతతుగా (లీలలు, బోధలు) ఆలోచిసూతు వుింటే 
న్కు మనసు న్ల్చిపోత్ింది. నువువే అయితే విశేలోషసూతు 
ఆలోచిస్తువు. న్కేమో సమురణలోకి వెళ్ళాపోత్ింది. నువువే 
అలా విశేలోషసూతు, వారి గొపపుదనిం గురితుసూతు వుింటే చాలు! 
అసలు అద్ కద్ కావలసిింది. అసలు కావలసిింది అద్!” 
అన్నిరు. 

ఇింకా మాటాలోడాలన్ వుింది అమముకు. కానీ రొపుపు 
ఎకుకువ అవవేడింతో మౌనిం వహించారు. చిరునవువే 
అలానే వుింది. అమమును ఇక మాటాలోడిించడిం ఇషటిిం లేక 
మౌనింగా న్లబడాడును. గురువుగారి గుణకీరతునిం అమముకు 
ఎింత ఇషటిమో కద్! అనుకుింటూ, వారి ముఖింలోన్ 
ఆనింద్న్ని చూసూతు వునని ననుని దగగురకు పిల్చి చింపను 
చేతితో సపుృశిించి ముద్దు పెటుటికున్నిరు.

మనమిందరము శ్రీ మాసటిరు గారిన్ సమురిస్తు, 
గుణకీరతునిం చేస్తు, మనిందరిపైన్ వారి వాత్లయాిం అలా 
వుింటుింది!  వారి కరుణ పిందడాన్కి అది ముఖయా 

స్ధనిం. శ్రీ మాసటిరుగారి సమురణ చేస్తు అమముకు అింత 
యిషటిిం అననిమాట.

మనిం న్తయాజీవితింలో వారి అిండదిండలు పింది 
ఆనిందింగా జీవిించాల్ అింటే మరొక ముఖయామైన 
అింశిం శ్రీ అమముగారి బోధలు. మన యీ ‘స్యిబాబా’ 
పత్రికలో అమముగారు ఎింతో విలువైన వాయాస్లు వ్రాశరు. 
ఎన్ని అనుగ్రహ భాషణలలో కీలకమైన అింశలను 
విశదపరుసూతు వారు బోధలు అిందిించారు. అవి జాగ్రతతుగా 
ఆకళ్ింపు చేసుకున్ తదనుగుణింగా మన జీవితాలను 
చకకుదిద్దుకోవడిం రిండో ముఖయా స్ధనిం.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి హృదయిం న్ిండా శ్రీ 
స్యిన్థులే! అలానే అమముగారికి పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారే 
సరవేసవేిం! ప్రతి శవేసలోను వారే!

వీరిలో ఎవరిన్ సమురిించిన్ ఈ ముగుగురి అనుగ్రహము 
మనకు కలుగుత్ింది. అయితే వీరి ముగుగురిలో మనకు 
ఒకొకకు రకింగా ఆధాయాతము తతవేిం ప్రకటిం  అయిింది. శ్రీ 
స్యిన్థున్లో అదివేతీయ పూరణి దతతు తతవేిం ప్రకటిం 
అయితే ఉతతుమ గురుతతవేిం, శిషయాతతతు్ిం శ్రీ మాసటిరుగారి 
లో వయాకతుిం అయియాింది. 

ఇక అమము లోన్.. అమము అమేము!! ఆధాయాతిముక విదయా 
మాతృరూపిం ద్ల్స్తు ఎలా ఉింటుిందో అలా ఉింటుింది 
అమముగారి తతవేిం! ప్రేమ, కరుణ, దయ, వాత్లయాిం, ఓరుపు, 
అనీని పరాకాషటిను చింది కనబడతాయి. ఇవనీని ఇపుపుడు 
మనకు అిందిించడాన్కి అమముగారు సమాధ రూపింలో 
ఒింగోలుకు సమీపింలో ‘భటలోమాచవరిం’, ‘గుమముళింపాడు’ 
అనే గ్రామాలకు మధయా దివయామైన మిందిరింలో కొలువై 
వున్నిరు. ఆ రూపింలో విజయిం చేసిన శ్రీ అమముగారి 
దర్శనము, స్వ మనకునని మూడవ స్ధనిం.

ఈ స్ధన్లను స్ధయామైనింతగా సదివేన్యోగిం 
చేసుకొన్ వారి కరుణకు పాత్రులమై అిందరమూ 
ఇహపర శ్రేయసు్ను పింద్లన్ కోరుతూ, మనకు అటిటి 
శ్రదధిను, భకితున్, అవకాశన్ని కల్గించమన్ శ్రీ అమముగారిన్ 
ప్రారి్సుతున్నిను. 

జై స్యిమాసటిర్!
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“గురువును తెలుసుకోవాల్. లేకపోతే ఎింద్కు 
వచిచునటులో? పిడకలు ఏరుకోవడాన్కా?” అన్ 

శ్రీ శిరిడీ స్యిబాబా అన్నిరు. (శ్రీ స్యి లీలామృతిం 
సూకుతులు). అసలు గురువును తెలుసుకోవడమింటే 
ఏమిటి? గురువును దరి్శించడమా? ఆయనకు స్ష్టిింగ 
ప్రణామాలు చేసుకోవడమా? ఆయనను గూరిచున లీలలను 
సమురిించుకోవడమా? ఆయనకు స్వ చేయడమా? 
ఆయనను గూరిచు ఉపన్యాస్లు యివవేడమా? భజనలు 
చేయడమా?

ఇవనీని ద్ద్పు అిందరమూ చేసూతునే వున్నిము. 
మరి అటువింటపుపుడు మనిం గురువు గూరిచు తెలుసుకునని 
వాళళామవుత్న్నిమా? ఇింకా ఏమైన్ తెలుసుకోవలసి 
వుననిద్? ఈ విషయింలో మాసటిరుగారు చపిపునద్న్న్ 
కొదిదుగా వివరిించుకుింద్ము.

అసలు తెలుసుకోవడిం ఎన్ని రకాలు. ఆయనను 
చూసి ఆయన సవేరూపాన్ని తెలుసుకోవడిం. అింటే 
బాబా ఎలావుింటారోనన్ మాసటిరుగారు తెలుసుకుననిటులో. 
ఆయనను చూసిన వాళళాము ఆయన రూపిం ఎలా 
వుింటుిందో ప్రతయాక్షింగా తెలుసుకున్ వుింటామన్ 
చపుపుకోవచుచు. చూడన్ వాళ్ళా, చూసిన వాళ్ళా 
చపిపునద్న్న్ బటిటి, చిత్రపటాలను బటిటి, వీడియోలను బటిటి 
తెలుసుకోవచుచు. తరావేత ఆయన కింఠసవేరిం, మాటతీరు, 

మాటాలోడే విధానిం మొదలగునవనీని గూడ కొింతవరకూ 
మనిం తెలుసుకోవడాన్కి అవకాశిం వుింది. ఇక ఆయన 
గుణగణాలు, సవేభావము, జీవిత విధానములు గూడ 
కొింత పరిచయము వుననివారు, కొింతకాలిం ఆయనతో 
సన్నిహతింగా వుననివారూ వారి వారి సింస్కురము, 
అవగాహన మేరకు తెలుసుకోవడాన్కి అవకాశిం వుననిది.

అయితే ఆయన జీవిత విధాన్న్ని గూరిచు, ఆయన 
చప్పు విషయాలను గూరిచు ఆచరిించే ధరముసూక్షముల గురిించి 
తెలుసుకోవడిం కషటిమే. ఎింద్కింటే, ఆయన ఏ ఒకకురికీ 
అింత్బటటిరు. అింద్కన్ ఆయనను పూరితుగా తెలుసుకోవడిం 
అస్ధయామనే చపాపుల్. అయితే మనకు తెల్సినింతవరకూ 
చాలునులే అన్ ఊరుకోవడమా? లేక యిింకా యిింకా 
ఆయన గురిించి తెలుసుకోవడాన్కి ప్రయతినిించడమా? 
అద్న్ గురువును గూరిచు తెలుసుకోవడమింటే?

ఈ విషయింలో మన ప్రశనిలన్నిింటికీ సమాధానింగా 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు గురువును గురిించి ఎలా 
తెలుసుకోవాలో ప్రతయాక్షింగా ఆచరిించి చూపారు. 
అద్ మనము గూడ అనుసరిించవలసినది. ఇకకుడ 
అనుసరిించడిం అింటే అనుకరిించడిం కాదన్ 
తెలుసుకోవాల్. అనుసరిించడమనుకొన్ మనిం ఆయనను 
అనుకరిించడాన్కి ప్రయతినిించే ప్రమాదిం ఎపుపుడూ 
పించివుింటుింది. ద్న్న్ జాగ్రతతుగా గమన్ించుకుింటేగాన్, 

~  పూజ్య గురుపత్ని శ్రీమత్ అలివేల్ మంగమ్మ ~

గురువును తెలుసుకోవాలి
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తెల్యద్.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి లాగా, లుింగీ బనీను ధరిించి 
అర్ పద్ముసనింలో కూరొచునడము, ఆయనలాగా సిగరటులో 
కాలచుడము, కాఫీ ఎకుకువస్రులో త్రాగడమూ గూడా 
అనుసరిించడమనే తలచవచుచు. మామూలుగా మనకు 
అలాింటి అలవాటులో అింతకుముింద్నుించే వుిండివుింటే 
పరవాలేద్ కానీ, ఆయనను అనుసరిసుతున్నిమన్, 
అలాచేయడిం మటుకు సరికాద్. ఈ విషయిం 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారే యిలా చపాపురు. “బాబాను 
అనుసరిించడమింటే బాబా లాగ తలగుడడు, కఫీని ధరిించి 
చిల్మ్ త్రాగడిం కాద్. ఆయనలాగా వుిండవలసిన అవసరిం 
ఏమాత్రిం లేద్. కారణిం ఆయన తమ గురువు లాగా 
వున్నిరా? రామకృషణి పరమహింసలాగా వివేకానింద్డు 
వున్నిడా? రమణమహరిషిలాగా మరొకరవరైన్ 
వున్నిరా? అింద్కన్ బాబాను అనుసరిించడాన్కి అలా 
వుిండాల్్న అవసరిం లేద్. పైగా ఆయన వేషధారణ 
మనిం చేసుకుింటే ఆయనింతటి వారము మనము అనే 
అహింకారిం రావడాన్కి అవకాశిం వుింది. ఆయనలాగా 
అనీని చేయలేన్ వాళళాము ఆయన వేషధారణ చేయడింలో 
అింతరార్మేమిటో ఆలోచిస్తు తెలుసుతుింది. అదీగాక మనిం 
ఆయన పాద్లచింత వుిండవలసినవాళళాము. అపుపుడు 
వాళళా వేషధారణ మనిం అనుసరిస్తు అది గురువు వదదు 
వుిండవలసిన వినమ్రత లేన్ వాళళామవుతాము. న్జమైన 
వినమ్రత వుింటే అలాింటి పనులు చేయలేము గూడ. 
కనుక ఆయన చపిపున వాటిన్ ఆచరిించడమే ఆయనను 
అనుసరిించడిం.

అింద్కన్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు ఆచరిించి చూపినటులో 
మనిం గూడ మన గురుద్వులైన పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిన్ 
గురిించి యిింకా యిింకా తెలుసుకోవడాన్కి, ఆయన 
చపిపున వాటిన్ ఆచరిించడాన్కి ప్రయతినిించాల్.

స్మానయాింగా మనము పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
గురిించి ఎింతో తెలుసుకుింటాము. కానీ ఆలోచిించిన 
కొదీదు ఆయన గురిించి ఎింతో తెల్యదన్ తెలుసుతుింది.

ఆయన కరుణామయులనీ, - అిందరికీ ఎన్ని 
విధాలుగా సహాయిం చేస్వారన్, అిందరినీ ఎింతో ప్రేమగా 
చూస్వారనీ, ఎింతో క్షమాగుణిం కలవారనీ, శింత 
సవేరూపులనీ ఇలా ఎన్ని విషయాలు మనకు తెలుసు. కానీ 
ఆయనలో మనకు తెల్యన్, తెలుసుకోవడిం కషటిమైన, 

ఆయన ఆచరిించిన ధరము సూక్షములు చాలావున్నియి. అవి 
మనిం తపపుకుిండా తెలుసుకొన్ తీరాల్. ఆచరిించాల్. 
అవే ఆయన చపపుక చపిపున సతాయాలు. ఉద్హరణకు 
ఆయన అిందరిపటలో ఎింతో శ్రదధి వహించేవారు. ఈ 
సింగతి మనిందరికీ తెల్సిన విషయమే కద్? అన్ మన 
కన్పిించవచుచు. కానీ ఎింతటి శ్రదధి వహించేవారో కొదిదుగా 
వివరిించుకుింద్ము.

‘శ్రదధి’ అనే పద్న్కి అర్ిం మమకారింతో కూడిన లేక 
ప్రేమతో కూడిన జాగ్రతతు లేక ఆసకితు అన్ చపుపుకోవచుచు. ఈ 
శ్రదధి అనేది మన్షకి చాలా అవసరిం. అటు ఆధాయాతిముకోననితికి 
గాన్, ఇటు ఐహక శ్రేయసు్కుగానీ శ్రదధిలేన్ద్ ప్రయోజనిం 
వుిండద్. అింద్కే పెదదులు ‘శ్రద్ధివాన్ లభతే జాఞానిం’ అన్నిరు. 
ఇకకుడ జాఞానిం అనని పద్న్కి ఆధాయాతిముక జాఞానిం అన్ మాత్రమే 
కాద్. ‘శ్రదధి గలవాడు ద్న్నైన్ స్ధించగలడు’ అన్ అర్ిం.

మనిం కొన్ని విషయాలలో జాగ్రతతు తీసుకుింటాము. 
కొన్ని విషయాలలో జాగ్రతతు తీసుకోము. కొన్ని విషయాలలో 
అతి జాగ్రతతు తీసుకుింటాము. అతి జాగ్రతతు కొన్ని సిందరా్లలో 
అవసరమే అయినపపుటికీ ‘అతి సరవేత్ర వర్జయేత్’ అననిటులో 
అన్ని విషయాలలోనూ మించిది కాద్.

స్మానయాింగా చాలామింది తమపటలో శ్రదధి వహస్తురు. 
ద్న్లో కూడా కొిందరికి శరీరిం పటలో ఎకుకువ శ్రదధి 
వుింటుింది. కొిందరికి ఆరోగయాిం పటలో, కొిందరికి సౌిందరయాిం 
పటలో, కొిందరికి ద్సుతులు, ఆభరణాలు యిలా ఒకొకుకకురికి 
ఒకొకుకకు విధింగా వుిండవచుచు. మరికొిందరు యీ 
విషయాలన్నిింటి పటలో గూడా శ్రదధి వహించవచుచు. అయితే 
కొిందరు ఒక విషయింలో శ్రదధి వహించి  మిగతా వాటిన్ 
అశ్రదధి చేస్తురు.

అలాగే కొిందరు భరతు పటలో, లేక భారయాపటలో, పిలలోలపటలో, 
తల్లోదిండ్రులు, స్నిహత్లు, బింధువులు, ఇింకా యితరులు-
అలాగే చద్వు, ఉదోయాగిం, వాయాపారిం ఇలా అనేక 
విషయాలలో అనేకరకాలుగా వారి వారి సింస్కురాన్ని బటిటి 
శ్రదధి వుింటూ వుింటుింది.”

అయితే యీ శ్రదధి అనేది మానవున్కి ఎలా వుిండాల్? 
ఎింతవరకూ వుిండాల్? అననిది ముఖయాింగా తెలుసుకోవలసి 
విషయమే! అది తెలుసుకోవాలింటే పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
జీవిత విధాన్న్ని గూరిచు తెలుసుకున్ తీరాల్.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు కేవలిం ఒకకు విషయింలోనే 
కాద్, అన్ని విషయాలలోను అిందరిపటలో శ్రదధి వహించి 
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వుిండేవారు. ఒక విధింగా చపాపులింటే సకల జీవులపటలో, 
సరవేకాల సరావేవస్లలోనూ శ్రదధి వహించే వుిండేవారన్ 
చపాపుల్. ఎింద్కింటే సకల జీవరాశులలోనూ వునని 
విశవేచైతనయాింతో ఆయన తాద్తముష్ిం చిందివుింటారు 
గనుక. అింద్కే అలావుిండడిం మహాత్ములకు మాత్రమే 
స్ధయామేమో!

ఆధాయాతిముకతలో గొపపువారుగా అింటే బాబాలు, 
అమములు, స్వేమీజీలు యిలా చాలామింది చేత 
భగవింత్న్గా ఆరాధింపబడేవారిలో చాలామిందిలో 
మనిం చూస్ద్మిటింటే వారు కేవలిం ఆధాయాతిముక 
చిింతనలోనే వుిండడము. అలాింటి విషయాలపటలోనే 
శ్రదధి వహించడమూ జరుగుతూ వుింటుింది. లౌకిక 
విషయాలపటలో అింటే తమ కారయాక్రమాలకు సింబింధించన్ 
వాటిపటలో వారిపటలో శ్రదధి వహించడిం   స్మానయాింగా 
చూడము. అింద్కనే ఆధాయాతిముక చిింతన కలవారింటే 
లౌకికమైన విషయాలను పటిటిించుకోరు అనే అభిప్రాయిం 
ప్రజలకు ఏరపుడిింది.

అింద్కన్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి గురిించి గూడ 
కొింతమింది అలా అనుకోవడాన్కి అవకాశముననిది. 
ఆయన కేవలిం ఆధాయాతిముక ప్రపించింలోనే జీవిసుతుింటారన్, 
స్యిబాబా తపపు ఆయనకు మరొక ధాయాస్ వుిండదనీ 
కొిందరు అనుకుింటారు. కారణిం ఆయన న్రింతరిం 
స్యిబాబా గురిించి చపపుడము, పుసతుకాలు వ్రాయడము 
చేసుతుింటారు గనుక . కానీ ఆయన అది మాత్రమేగాక 
ప్రతివారిగురిించి ప్రతి చినని విషయిం దగగురనుించి ఎింతో 
శ్రదధిగా పటిటిించుకుింటారననిది చాలా మిందికి తెల్యద్.

ఆయన తమ చద్వుపటలో ఎింతో శ్రదధి వహించారు. 
ఆరి్క పరిసి్తి సరిగా లేనింద్వలన పుసతుకాలు, వస్్రాలు 
ఇింకా యితర పరిసి్త్లూ అనుకూలింగా లేనపపుటికీ 
ఎింతో శ్రదధి వహించి అనుకునని చద్వు పూరితు చేస్రు. 
అలాగే సృషటితతవేిం గురిించి, జనన మరణాల గురిించి 
తీవ్రింగా అనేవేషించారు. శ్రదధిగా గమన్ించి వాటి 
మూలాన్ని తెలుసుకున్నిరు. శరీర తతావేన్ని గురిించి, 
మానసిక తతాతు్న్ని గురిించి శ్రదధిగా గమన్ించి క్షుణణిింగా 
తెలుసుకున్నిరు. అలాగే యిటు ఆధాయాతిముక రింగింలోను, 
వైజాఞాన్క రింగాలకు చిందిన అనేక రకాలైన పుసతుకాలను 
లౌకిక, స్మాజిక రింగాలకు యిలా ఎన్ని రింగాలకు 

చిందిన పుసతుకాలనన్నిింటిన్ శ్రదధిగా చదివి వాటిన్ 
అవగాహన చేసుకున్నిరు.

శ్రీ స్యిబాబా అనుగ్రహిం చవి చూశక శ్రీ 
స్యిబాబా గురిించి ఎింతో శ్రదధిగా తెలుసుకున్నిరు. 
అింతేగాక బాబా గురిించి లోకాన్కి తెల్యబరచేింద్కు 
ఆయనింతో శ్రదధి వహించారు. ఎన్ని సింవత్రాల 
పాటు బాబా గురిించి తెలుసుకొన్ ఆయన తతాతు్న్ని 
పూరితుగా అవగాహన చేసుకునని తరావేత గూడ, 
ఇింకా యిింకా ఆయన లీలలగూరిచు ఎపపుటికపుపుడు 
తెలుసుకుింటూనే వుిండేవారు. ఆయన లీలల విశేలోషణ 
జరుపుతూనే వుిండేవారు. అింద్కే ఆయన రచిించిన ‘శ్రీ 
స్యిలీలామృతిం’ ప్రతి ముద్ణలోనూ మారుపులు చేరుపులు 
చేసూతునే వుిండేవారు. ప్రతిస్రీ అలా మారచుడిం వలలో తమ 
పుసతుకాలను భకుతులిందరూ మళ్ళా కొనవలసివసుతుింది గనుక 
డబుబులు సింపాదిించుకోవడాన్కి ఆయన ఈ మారాగున్ని 
ఎించుకున్నిరన్ కొిందరు విమరి్శించారు. అింద్కు 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు యిచిచున సమాధానిం మనకెింతో 
అవసరిం. ఎింద్కింటే అది ఆయనకు బాబా పటలో వునని 
శ్రదధిను తెల్యజేసుతుింది. ఆయన్లా అన్నిరు, “నేను డబుబు 
సింపాదిించాలనుకుింటే న్కు ఎన్ని మారాగులు తెలుసు. 
నేను వేరే ఎలాింటి పుసతుకాలనయిన్ వ్రాయగలను. వాటి 
వలలో న్కు కుపపులు తెపపులుగా డబుబులు వస్తుయి. అయిన్ 
డబుబులు సింపాదిించడాన్కి పుసతుకాలు వ్రాయవలసిన 
అవసరిం కూడా లేద్. ఎన్ని మారాగులున్నియి. కానీ యికకుడ 
న్ లక్షష్ిం ఒకకుటే ‘శ్రీ స్యిన్థున్ గూరిచు ప్రపించాన్కి 
ఎింత బాగా తెల్యజేయగలన్?’ అన్. అింద్కే ఈ న్ 
ఆరాటిం. ఆయన్ింకా యిలా అన్నిరు. “మనిం బయటకు 
వెళ్ళాటపుపుడు మన శరీరాన్ని సోపులతో కడిగ, వివిధ రకాలైన 
పౌడరులో, క్రీములు రాసుకున్, ఏది ఉపయోగస్తు యిింకా 
మన ముఖిం అిందింగా కన్పిసుతుిందోననని ఆరాటింతో 
రకరకాల సౌిందరయా స్ధన్లను ఉపయోగసుతుింటాము. 
ఎన్నిరకాల ద్సుతులను మారుచుకుింటూ వుింటాము. 
ఎింద్కూ పన్కిరాన్ మన ముఖ్లకే అిందింగా మెరుగులు 
దిద్దుకున్ బయటకు వెళ్తుమే! అలాింటపుపుడు విశవేమింతటికీ 
శ్రేయసు్ను చేకూరేచు స్యిన్థున్ గురిించి ప్రపించాన్కి 
తెల్యజేస్ ప్రయతనిింలో ఆయనను ఎింత అిందింగా 
ప్రజలముింద్కు పింపిించాల్? మన శరీరాన్ని అిందింగా 
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చూపిించుకోవడిం వలలో మనిం అిందింగా వున్నిమన్ 
మనలను అనుకుింటే అనుకోవచుచు. లేక ఆ సౌిందరయాిం పటలో 
కొిందరికి  వాయామోహిం కల్గే అనర్ిం గూడ ద్గవుననిది. 
కానీ స్యిన్థున్ అిందింగా తీరిచుదిదదుడింలో ప్రపించ 
శ్రేయసు్ ఇమిడి వుననిది. సుమా! అింద్కన్ ఎవరు ఏమి 
అన్న్  అనుకున్ని నేను న్ ప్రయతానిన్ని మాత్రిం చేసూతునే 
వుింటాను”

ఆయన బాబాకు తమ జీవితాన్ని అింకితిం చేస్రు 
గనుక ఆయనకు అింత శ్రదధి వుిండడిం సహజమే. కానీ 
ఆయన లౌకిక విషయాలలో గూడ అింతటి శ్రదధినూ 
వహించేవారు. ఆయన చరయాలను న్శితింగా పరిశీల్స్తు 
ఈ విషయిం మనకు సపుషటిింగా తెలుసుతుింది. న్రింతరిం 
ఎింతోమింది ఆయన వదదుకు వసుతున్ని, ఎన్ని పనులలో, 
వయావహారాలలో ఆయన వుింటుననిపపుటికీ భారాయాబిడడుల 
పటలో ఆయన వహించే శ్రదధి ఆయనను సన్నిహతింగా 
చూసిన అిందరకూ విదితమే. పిలలోలు ఆహారిం సరిగాగు 
తీసుకున్నిరా? లేద్? మింద్లు సకాలింలో వారికి 
వేసుతున్నిరా? లేద్? చద్వులెలా చద్వుత్న్నిరు? 
మొదలైన విషయాల దగగురనుించీ వారి ప్రవరతున ఎలా 
ఉననిదో ద్కా ఆయన గమన్సూతునే వుిండేవారు. అింతేగాక 
ఇింటోలో వునని వాళళాిందరికీ ఎపుపుడేమి అవసరమో 
తెలుసుకుింటుిండేవారు. వాళళా అన్రోగాయాలకు హోమియో 
మింద్లు చబుత్ిండేవారు. వారి లౌకిక పరిసి్త్లకు 
తగన సలహాలన్సుతుిండేవారు. మానసిక ఆిందోళనలు, 
చికాకులు మొదలైన వాటిన్ సరిదిద్దుతూిండేవారు.

విద్యారు్ల యొకకు చద్వుపటలో, ఉదోయాగాలపటలో ఎింతో 
శ్రదధి వహించేవారు. వారికి సరిపడిన ఉదోయాగావకాశలను 
పత్రికలలో చదివి, వారికా ఉదోయాగ ప్రయతనిిం చేసి 
చూడమన్ జాబులు వ్రాస్వారు. ఎవరికైన్ ఆరోగయాిం 
సరిగా లేదన్ తెల్స్తు వారిన్ ఫలాన్ డాకటిరు దగగురకు 
వెళళామన్ గానీ, ఫలాన్ మింద్ వాడితే బాగుింటుిందనీ 
గానీ చప్పువారు.

ఇింటికి వచిచునవారి భోజనిం గురిించి, వారికి 
పడుకోవడాన్కి వసతి దగగురనుించి ఆయన జాగ్రత 
తీసుకునేవారు. వాకిటోలో తిరిగే కుకకులపటలో, పిలులోలపటలో 
గూడ ఆయనింతో శ్రదధి వహించేవారు. సకలమూ 
తానైన శ్రీస్యిసవేరూపులైన ఆయనకు అిందరూ 
ఆయనవారే! అింద్కే ఆయనకింత ప్రేమ, అింతటి శ్రదధి. 

మనిం విపరీతింగా ప్రేమిించే ద్న్ పటలోనైన్ మనకెింత 
శ్రదధి వుింటుిందో గమన్ించుకుింటే మనకే ఈ విషయిం 
తెలుసుతుింది.

“కేవలిం ముకుకు మూసుకున్ కూరోచుడిం మాత్రమే 
ఆధాయాతిముకత కాద్. లౌకిక జీవితింలో వుింటూ వైరాగయాిం 
కల్గ వుిండి, ధరముప్రవరతున, అిందరిపటలో న్స్వేర్ప్రేమ లేన్ద్ 
ఆధాయాతిముకత లేద్. సరియైన లౌకికి జీవిత విధానము 
లేకుిండా ఆధాయాతిముక చిింతనలోనే గడుపుద్మనుకోవడిం 
ఒక కాలు కుింటి లాింటిది. అది సరియైన నడక కాద్. 
న్జమైన వైరాగయాిం కల్గ ఈ ప్రపించింతో ఎటిటి సింబింధమూ 
లేక అనీని విడిచి వెళ్ళానవారికి మాత్రమే అది సరిపోత్ింది” 
అనేవారు పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు.

“శ్రదధి - మానసిక శ్రదధి, శరీరక శ్రదధి - అన్ రిండు 
రకాలు. కొిందరు కొన్ని విషయాలలో మానసిక శ్రదధి 
వహస్తురు, శరీరక శ్రదధి వహించరు. ఉద్హరణకు కొన్ని 
పనులు యాింత్రికింగాన్, లేక కరతువయాింగాన్ చేస్తురుగానీ 
ఇషటిింతో అింటే మనసూఫూరితుగా చయయారు. మరికొన్ని పనులు 
చేయడిం చాలా యిషటిింగా వుింటుింది. కానీ శరీరక 
యతనిిం చేయడాన్కి బదదుకిం అడుడువసుతుింది. అింద్కన్ 
చయయాబుదిధి కాద్. అలాగాక ప్రతిపనీ మానసిక, శరీరక 
శ్రదధితో చేయడమే సరియైన శ్రదధి” అన్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు 
చబుత్ిండేవారు.

‘అసలు మరీ అింత శ్రదధిగా వుిండడిం అవసరమా? 
వుిండకపోతే ఏమైపోత్ింది?’ అన్ ఎవరైన్ అనుకోవచుచు. 
మనకు అనీని బాగుననిింతవరకూ అింతా బాగానే వుింటుింది. 
మన అవయవాలలో ఏ ఒకకుటి సరిగా పన్ చేయకపోయిన్ 
మనిం  అశ్రదధి చేస్తు ఎలా వుింటుిందో తెలుసుతుింది. 
అలాగే మనిం ఎవవేరినీ పటిటిించుకోకపోతే అవతల్ వాళళా 
పరిసి్తి మనకు అర్ిం కాకపోవచుచు. కానీ మనకేదైన్ 
ఎటువింటి అవసరమైన్ వస్తు అవతల్వాళ్ళా మనలను 
పటిటిించుకోకపోయిన్, ఒక వేళ పటిటిించుకున్ని సరియైన 
శ్రదధి వహించకపోయిన్ అపుపుడు మన మనసు్ ఎింత 
బాధపడుత్ిందో అనుభవిస్తుగానీ తెల్యద్మో!

అలాగే ఆధాయాతిముక విషయాన్కొస్తు శ్రదధి అనేది అతయాింత 
ప్రధానమైనది. భకితు లేకుిండా చేస్ ఆరాధన వయార్మన్ పెదదులు 
చబుతారు. న్జమైన భకితు కలగాలింటే శ్రదధి అవసరిం. శ్రదధి 
లేకపోతే సరియైన భకితు స్ధయాిం కాద్. 

ఆయనను గురువుగా ఆరాధించే మనము, ఆయన 
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మనపటలో చూపిించిన శ్రదధిలో నూరవవింతైన్ ఇతరులపటలో 
చూపిించగల్గతే ఆయన చపిపున మారగుింలో పయన్ించే 
వాళళామవుతాము. లేకపోతే ఆయన ఒక ఉపన్యాసింలో 
చపిపునటులో ఆయన చపిపుిందింతా వయార్మే అవుత్ింది. 
బూడిదలో పోసిన పనీనిరే అవుత్ింది.

తమకు తెల్సినవారి పటలోనే గాక తెల్యన్వారి 
పటలో, సకల జీవుల పటలో రాబోయే తరాల పటలో పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు చూపిించిన శ్రదధి ఒకటుననిది - అద్ 
ఆధాయాతిముకత. అసలైన ఆధాయాతిముకత గురిించి, మహాత్ముల 
గురిించి, వారిన్ స్విించడిం వలలో వచేచు ఫల్తాల గురిించి, 
ధరముప్రవరతున గురిించి ఆయన చపిపున ఉపన్యాస్లు, వ్రాసిన 
రచనలు వీటిన్ అశ్రదధి చేయక, శ్రదధిగా చదివి సరియైన 
శ్రదధిను అలవరుచుకుింద్ము. 

ఈ రోజున మాసటిరుగారితో పరిచయమునని 
వారమింతా ఆయన గురిించి చపపుకునేటపుపుడు 
“ఆయన న్ పటలో  ఎింత శ్రదధి వహించేవారో!” అన్ 
చపుపుకుింటున్నిమింటే అది ఆయనకు మనపై వుిండే ప్రేమ 
వలలోనే. అింటే ఎకకుడ ఎకుకువ ప్రేమ, లేక మానవ సహజమైన 
మమకారము వుింటాయో, అకకుడ శ్రదధి తపపున్సరిగా 
వుింటుిందన్ సపుషటిమవుత్ింది.

ఇది పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి గురిించి మనిం 
తెలుసుకోవలసిన ఒక చినని విషయిం మాత్రమే. ఆయన 
జీవన విధానిం చూస్తు ఇలాింటివి తెలుసుకోవలసిన 
విషయాలు ఎన్ని వున్నియి. మనకు తెల్యన్ విషయాలు 
ఇింకెన్ని!! అయిన్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు బాబా గురిించి 
యిింకా యిింకా తెలుసుకోవాలన్ ఎలా ఎింతగా 
ప్రయతినిించేవారో, అలాగే మనిం గూడ ఆయన గూరిచు 
యిింకా యిింకా తెలుసుకోవడాన్కి ప్రయతనిిం చేద్దుము. 
అద్ “గురువును తెలుసుకోవడిం” లోన్ రహసయామేమో!

అలా గురువు గురిించి తెలుసుకోవడాన్కి తాపత్రయ 
పడడము, ప్రయతినిించడమే ‘పిడకలేరుకునే’ సమయాన్ని 
సదివేన్యోగ పరచుకోవడమేమో! ఆలోచిించిండి! 
అనుగ్రహసవేరూపులైన పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిన్ అలాింటి 
తపనను, శ్రదధిను మనకు అనుగ్రహించమన్ మనస్రా 
ప్రారి్సుతున్నిను.

గురిించి పలువురికి చపపుడిం, ఆయనవైపు మనను 
మళ్ళాించుకోవడాన్కి ఎింతో ఉపయోగిం. గురువారాలు 
ఏదో ఒక ఆవరణలో స్యి చిత్రపటిం పెటిటి ఆయన 
చరిత్రను (పెదదుగా) చదివి, స్మూహకింగా శ్రవణిం చేసి, 
కాస్పు భజన చేసుకుింటే వినేవారికి  స్యి ఔననితయాిం 
తెలుసుతుింది. వారి హృదయాలలోనూ స్యి ప్రవేశిస్తురు.

అింతేగాక, స్యిన్ ఆరాధించే ప్రయతనిింలో ఆయన 
సూకుతులకు విరుదధిింగా లేకుిండా చూచుకుింటారు. 
స్యి ఆయన సూకుతులద్వేరా, ఆచరణద్వేరా, మననూ, 
సమాజాన్ని అశింతి పాలుచేస్ ద్రుగుణాలను వీడడిం 
ఎలాగో బోధించారు.

స్యి “అసూయను జయిించడిం చాల సుళ్వు. ఈ 
వికారిం వలన మనకెలాటి లాభమూ లేద్. అవతలవారి 
కేలాటి నషటిమూ లేద్. అసూయ అింటే అవతలవారి 
బాగును సహించలేపోవడమే. ఓరవేలేక అపవాద్లు 
కల్పుస్తుము. వాడు నషటిపోతే సింతోషస్తుము. ఇద్మి 
మించి? అవతల్వాడికి మించి జరగడింవలలో - మనకేమి 
నషటిిం జరిగింది? కానీ ఎవరూ ఈ సింగతి ఆలోచిించరు. 
వాళ్లో బాగుపడితే మనకే మేలు జరిగనటులో భావిద్దుిం! లేద్ 
మనమూ ఆ మేలును పింద్ యతనిిం చేద్దుిం. వాడు మన 
సొతేతుమి లాకుకున్నిడు?” అన్నిరు.

ఇలాింటి స్యి సూకుతులను మననిం చేసుకున్ 
ఆచరిస్తు వయాకుతులకూ, వయాకుతులకూ మధయా వచేచు ఎన్ని 
కలతలకు, తద్వేరా మానసిక వేదనలకూ, ఆవేశలకూ 
తావుిండద్. ఎపపుటికపుపుడు మన ఆచరణను స్యి చపిపున 
మారాగున్కి మళ్ళాించుకుింటూ, ఆయన చపిపున మారాగున 
పయన్ించడాన్కి కృతన్శచుయులమవుద్ిం!

సాధన, సాధ్యమూ సద్గురువే!

03వ పేజీ తరువాయి
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