
 

 2019 3

చస్తారేమి? ఇంక బాబా మీకు ఏమి చేయగలడు?” అన్నారు. 
ఆ మాటలు ఎవరికీ అర్ం కాలేదు. ఎక్కడో భకుతాలకు ఏదో 
సమస్య ఎదురై వంటందని, అందుకే బాబా అలా అన్నారని 
అందరూ తలచారు.

కానీ బోడస్ కు తక్షణమే కారణం అర్మంది! సరిగ్గా 
రండు రోజుల మందే అతడు, అతని చిరకాల స్నాహితుడైన 
జోగ్లేకర్ తగవలాడుకున్నారు. బాబా అంటే ఏమిటో బోడస్ 
కు అర్ం అయిపోయింది.

అలా మధ్్యహనా హారతి అయ్్యక, ద్వారకామాయి 
వెనుక ప్రక్కనే ఉననా ఒక ఇంటికి భోజన్నికి వెళ్లేడు బోడస్. 
అక్కడ స్యి అతడిని దక్షిణ కోరారననా మాట విని, ఒక 
భకుతాడు అతనితో, “నీవ వెంటనే నీ వద్దనుననా పైకమంతా 
ఆయన మందు కుమ్మరించవలసంది. ఎంతటి అవకాశానినా 
జారవిడుచుకున్నావ!” అన్నాడు. ఆ మాట యథార్మనిపంచి, 
యీస్రి అవకాశం రాగ్నే తప్పక అలానే చేస్తానన్నాడు 
బోడస్.

తరువాత అతడు తిరుగు ప్రయ్ణమ స్యి అనుమతి, 
ఆశీస్సులు కోరడానికి మసీదు చేరాడు. ఆ సమయంలో ఒక 
మంగలి స్యికి తల, గడ్ం, మీసం, క్షవరం చేస్తాన్నాడు. 
బోడస్ ఎంతో భకితా ప్రపతుతాలతో స్యికి పాద్భివందనం 
చేశాడు. “అయితే వెడుతున్నావననా మాట!” అన్నారు బాబా. 
ఎంతో వివేకంతో, సమయస్ఫూరితాతో, “లేదు, మీ అనుమతి 
కోసం వచాచాను బాబా” అన్నాడు  బోడస్.

“సరే వెళ్ళు! దక్షిణ, కుక్షణా ఏమన్ యిస్తావా?” అన్నారు 
బాబా - అతని వైపు చెయి్య చాపుతూ.

బోడస్ కు కండెకి్కనంత సంతోషం వేసంది. 
తానెపు్పడో వస్తాందనుకుననా సదవకాశం అంత అకస్్మతుతాగ్ 
తనకు రావడంతో ఉకి్కరి బికి్కరి అవతూ, తన పరుసులో వననా 
పైకమంతా తీస బాబా చేతిలో వంచాడు. బాబా ఎంతో 
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కందరికి పూరవా పుణ్యమ వలన ప్రయ్స 
లేకుండానే సరిసంపదలు, కీరితా ప్రాపతాస్తాయి. 

అలాంటి వారికి మహాతు్మలతోను, భగవంతునితోను ఏమి 
పని? అసలు భగవంతుడు, మహాతు్మలు వన్నారనే స్పపృహే 
వారి కుండదు. అలాంటి వారిలో మహారాష్ట్రలో గొప్ప 
నటడిగ్ కీరితా గడించిన గణపతిరావ బోడస్ ఒకడు. అతడికి 
ఏ మహాతు్మల యందు గౌరవం గ్ని, విశావాసమ గ్ని లేదు; 
సరికద్, అలాంటి వారిని దరి్శంచేవారిని పరిహసంచేవాడు  
కూడా!

ఒకస్రి గణపతిరావ బోడస్ అహ్మదునగర్ లో 
పనిపడి కది్దరోజులు అక్కడ వన్నాడు. అక్కడ శ్రీ స్యిబాబా 
గురించి  వినిన దగగార నుండీ, ఆయనను దరి్శంచాలని 
అతడికి ఆకాంక్ష కలిగంది! ఆ సంకల్పమను మిత్రుడు 
మోరేకర్ తో చెపా్పడు. ఆ రోజులోలే బాలక్ రాం మాన్కరు 
అనే బాబా భకుతాడు, కోపరాగాం మమలతాద్రుగ్ వండేవాడు. 
అందువలన మొదట వారిద్దరూ కోపరాగాం కి చేరి, రాత్రికి 
అక్కడ నిద్ర చేశారు. మరురోజే బోడస్ శిరిడి వెళ్ళుడు.

మొట్టమొదట బోడస్ ద్వారకామాయిలో స్యిని 
దరి్శంచుకుని, ఆయనకు ఒక కబ్బరికాయ, ఎండుపొగ్కు 
సమరి్పంచాడు. స్యి వెంటనే అతనిని ఆ పొగ్కు తమ 
చిలిమ్ లో పెటి్ట, ద్నిని వెలిగంచి యిమ్మన్నారు. తరువాత 
తాపీగ్ ద్ని పొగపీలుస్తా ఆగంతకుడిని కులేపతాంగ్ క్షేమ 
సమాచారాలు విచారించారు. మరుక్షణమే స్యి కంఠధవాని 
లోను, మఖమలోను  కది్ద మారు్ప వచిచాంది. “దక్షిణ ఇవవా” 
అన్నారు విస్రుగ్. ఆయన వైఖరికి ఆశచార్యపోయిన బోడస్ 
ఒక రూపాయి సమరి్పంచాడు. ద్నిని తీస్కుంటూ స్యి, 
“భోజనం చేయకుండా వెళళువదు్ద స్మా!” అని, ఇంకేవో 
స్మాన్యమన మాటలు మాట్లేడుతూ, అకస్్మతుతాగ్, 
కోపంతో “వెధవలాలేరా, మీలో మీరు పోట్లేడుకుని 
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శ్రీ స్యిబాబా గురుస్వా వపృతాతాంతం గురించి చదివాక 
మనకు కనినా ప్రశనాలు ఉదయిస్తాయి.
 1. శ్రీ స్యికి గురువ ప్రత్యక్షంగ్ ఎదుటనున్నారు 

గనుక వారు అలా స్వించుకోగలిగ్రు. మనకీన్డు 
స్యి అలా అందుబాటలో లేరు కద్! 

2. స్యికి లౌకికమన ఎటి్ట బాధ్యతలు లేవ, కాబటి్ట 
గురువ లభించిన్, అలా నిరంతరం స్వించుకోగలిగ్రు. 
జీవితంలో బరువ బాధ్యతలు గల మనం అంతగ్ ఆయన 
స్వించడం ఎలా స్ధ్యం?

కానీ మఖ్యమన ప్రశనాలివి కావ. అంతటి గురువ 
ఈన్డు మనకు లభించిన్ మనలో అంతలాగ్ స్వించే 
దీక్ష, విశావాస్లు వండవద్్ద? స్యి భౌతికంగ్ శిరిడీలో 
జీవించిన 56 సంవతసురాలలో ఆయనను ఎందరు అలాగ 
స్వించగలిగ్రు? అటి్టవారు తమకు ఒక్కరు కూడా 
కనిపంచలేదని స్యియే అన్నారు. వారి ప్రత్యక్ష భకుతాలలో 
కెలాలే గొప్పవారుగ్ పేరుపొందిన శ్రీ ఉపాసనీ బాబా కూడా 
స్యి దపృష్్టలో శిష్్యడు అనదగనవారు కాదు. స్యి 
పెటి్టన న్లుగు సంవతసురాల గడువ పూరితాగ్ ఖండోబా 
ఆలయంలో వండజాలక మూడుననార సంవతసురాలకి 
శిరిడీ విడిచి వెళ్ళుపోయ్రు.

అందుకనే ఈన్డు బాబా తమ భౌతికరూపానినా 
సమాధిలో నిక్షిపతాం చేస, నిత్య జాగరూకులై, చైతన్యంగ్ 
నిలచారు. భకితాతో పలిచిన పలుకుతామని, తమ మటి్ట 
సమాధ్నమ చెబుతుందని, తమ సమాధి ఎపు్పడూ 
భకుతాల వెంటనుండి కాపాడుతుందని, తమ సమాధినుండి 

కూడా తామ యథాపూరవాం తమ భకుతాలను కనిపెటి్ట 
వంట్మని వారు ప్రతిజ్ఞ చేశారు. ఇది ఎందరో భకుతాల 
అనుభవం కూడా.

వారు అంత శకితామంతులు కద్, తమ భౌతిక 
దేహంతోనే చిరకాలం నిలిచియండక, మహాసమాధి 
ఎందుకు చెంద్రు? - అని అడగవచుచా. స్యి వంటి 
ఉతతామాధికారులు తప్ప సమకాలీనుడైన మహాతు్మని అంత 
నిశచాలమన భకితా శ్రద్ధలతో స్మాను్యలు స్వించుకోలేరు. 
ఎంతటి మహాతు్మడైన్ మనమధ్య భౌతికదేహంతో 
సంచరిస్తాంటే, క్రమంగ్ మనలో అశ్రద్ధ పెరిగ, వారిలోనూ 
మానవతావానేనా చూస్తామ. బాల్యమ నుండి శ్రీకపృష్ణుడు 
ఎనినా లీలలు చూపన్, చనువతో కూడిన మిత్రభావం 
వలన అరుజునుడు కేవలమ స్మాన్య స్నాహితుడిగ్, 
ఒక య్దవడిగ్ మాత్రమే ఆయనను తలచాడు. 
యద్ధభూమిలో విశవారూప సందర్శనం అయినపు్పడు 
మాత్రమే అతడు తన పొరపాటను గురితాంచగలిగ్డు. 
అలానే నిరంతరమ స్యిలీలలను చూస్తా కూడా, వారి 
పాద్లలో నుండి  అనుగ్రహించబడిన గంగ్, యమన్ 
జలాలను తీర్మగ్ త్రాగలేక పోయ్డు ద్సగణు. 
సరవా తీర్ాలు, సకల దేవతలు వన్నాయని ఒక్క క్షణంలో 
ప్రత్యక్షంగ్ చూసన అతడు యితర పుణ్యక్షేత్రాలను 
దరి్శంచాలని ఆరాటపడుతూ వండేవాడు. న్రే్క అనే 
భకుతానికి స్యి పచిచావారేమోనని సందేహం కూడా 
కలుగుతుండేది. బాలక్ రాం మాన్కర్ వంటి భకతావరుడికి 
కూడా స్యిని ఎపు్పడూ చూస్తాండటం వలలే వారు 

నా సమాధి నంచి నా కరతివ్్యనిని 
నిరవాహిసాతి న
పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ



 

6  2019

దేహబదు్ధలైన స్మాన్య స్ధకులేమోనననా భావం అతనిని 
వదలలేదు. అతడిని మచ్ఛంద్రగడ్ పంప అక్కడ కూడా 
మరొక భౌతికదేహంతో దర్శన, స్పర్శన, సంభాషణలను 
అనుగ్రహించి అతడి భ్ంతిని దూరం చేశారు. 
కంతవరకైన్ శ్రద్్ధభకుతాలతో స్వించుకోగలిగన వారిని 
ప్రత్యక్షంగ్నే  స్వించుకోనిచాచారు.

ఈ వివరణకు పర్యవస్నం? మనపై కరుణభావంతోనే 
స్యి మహాసమాధి చెంద నిశచాయించుకున్నారు. 
భౌతికమన ఎడబాట పరోక్షత వారిపై మనకి గల ప్రేమను 
భకితాని యినుమడింపజేస్తాంది. అటి్ట భకతా్ంకురానినా వారి 
చరిత్ర, చరిత్ర పఠన, యిప్పటికీ ప్రకటన అవతుననా లీలా 
విభూతిని మన హపృదయ్లలో న్టతాయి. వాటిని పటిష్టం 
చేయట్నికి అవసరమనపు్పడు భకుతాలు కోరకున్నా, 
స్యి వారికి తమ భౌతిక రూపంతో దర్శనమ యిస్తానే 
వన్నారు. ఇక మిగలింది వారు స్చించిన విధ్న్నినా 
అర్ం చేస్కని వారిపై అచంచలమన విశావాసంతో 
ద్నిని అనుసరించడమే! అది ఎలా చేయ్లననాదే మన 
ప్రస్తాతాంశమ.

నిరంతరమూ స్యి భౌతిక రూపమ వారి మధ్య 
వండటం వలన ప్రత్యక్ష భకుతాల దపృష్్ట బాబా యొక్క 
విశవావా్యపతామన, అనంత లీలావిభూతివంతమన వారి దివ్య 
తతవాం మీదనుండి తొలగ, వారి పరిమిత మానవాకపృతి 
మీద, వారి స్మాన్య జీవక్రియల మీద కేంద్రీకపృతమ, వారు 
కూడా మన వంటి మానవలు అననా ఏమరపాట కలిగ్ది. 
ఆ విషయంలో యిప్పటి మనం ఎంతో అదపృష్టవంతులం. 
వారి లీలలలో ప్రకటమయే్య సదుగారుతతవామే వారి 
దివ్యచరిత్ర గ్రంథాల రూపంలో మన మనోనేత్రం మందు 
ప్రత్యక్షమవతుంది. వారి చిత్రపటం మనం ప్రత్యక్షంగ్ చూచి 
స్వించ నోచుకోని వారి భౌతిక రూపానికి ప్రతిబింబమ 
అవవాడం వలన మనలో అలాంటి ఏమరపాటను 
కలిగంచదు. కనుక లభ్యమన అంతవరకు సమగ్రమన 
వారి దివ్య చరిత్ర గ్రంథాలను పారాయణ చేయటం వలన 
వారి పటలే మనకు భకితా  వెలులేవలై పారుతుంది. మొదట 
లభ్యమన స్యి చరిత్ర గ్రంథాలనినాంటినీ చదివి, వాటిలో 
మన హపృదయ్నినా ఏది ఎకు్కవగ్ ఆకరిషిస్తాందో, ద్నిని 
నిత్య పారాయణ గ్రంథంగ్ వపయోగంచుకోవాలి. 

ఎపు్పడైన్ అవసరమనపు్పడు కతతాదనం కోసం ఇతర 
చరిత్ర గ్రంథాలను, యిప్పటికీ ప్రకటమవతుననా వారి 
లీలలను తెలియజేస్ పత్రికలను చదువతూ వండాలి. ఈ 
విధంగ్ స్యి యొక్క విశవారూపమ మన హపృదయంలో 
కంత స్రపడా్క ద్నిని గురించి చింతన చేస్తా, స్యి 
వారి గురువను స్వించినటలే మనమ వారి చిత్రపట్నికి 
పూజాది స్వలు చేయడం ఆరంభించాలి. స్యి పట్నికి, 
స్యికి భేదమ లేదని తెలిపే లీలలను స్మరించి వారు 
ప్రత్యక్షంగ్ పటమలో వన్నారని గురితాంచి పూజంచాలి.

కనినా ఆవపృతాతాలు చరిత్ర పారాయణ చాలినంత 
జరిగ్క, అపు్పడు వారి స్కుతాలను బోధలను వివరించి 
చెపే్ప ‘శ్రీ స్యి ప్రబోధ్మపృతం’ వంటి గ్రంథాలను విరామ 
సమయ్లోలే చదివి మననం చేస్కోవాలి. అపు్పడు ఆయన 
బోధించిన స్ధన్ విధ్నమ యొక్క సవారూపమ 
కంతైన్ అర్మవతుంది. అందువలన మన స్ధనకు 
ఆటంకమను కలి్పంచే మన దపృక్పథం మారు్పచెంది 
స్ధన స్గమం అవతుంది. ఆ స్ధనను క్రమంగ్ మన 
నిత్యజీవితంలోని ప్రతి చిననాపని లోనికి ఎలా వా్యపంప 
చేస్కోవాలో మనకే తెలుస్తాంది

స్యి స్ధనంతటికీ మూలమను మూడు 
అంశాలుగ్ చెప్పవచుచా.

1. విశవామలోని అనినా రూపాలలోనూ వా్యపంచి 
ఒకే స్యి తతవాం నిండియననాది’ అననా గురితాంపు--మన 
ఆలోచనలు, పనులు అనినాంటికీ  నేపథ్యంలో ఎపు్పడు 
వండేలాగ్ చేస్కోవటం.

2. ఇటి్ట అవగ్హన సహాయమతో మనకు 
స్టివారి పటలే గల రాగ, దేవాష, అస్య్ది భావాలను 
తొలగంచుకోవడం.

3. జీవిత కరతావ్య రూపమన మన లౌకిక కారా్యలు అనినా 
మనలోని కర్మ వాసనలను క్షయింప జేస్కోవడానికేనని 
గురితాంచి ఆయ్ కారా్యలను క్షుణణుంగ్ చేయడమ. మనకు 
ఐహికమగ్ను, ఆధ్్యతి్మకంగ్ను స్యిబాబాయే 
బాధ్్యలని గురుతాంచుకోవడం.

ఈ మూడు అంశాలే శ్రద్ధ, ఓరిమి.
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అవధూత శ్రీ చివటం అమ్మ
శ్రీమతి టి.శ్రద్ వివేక్

స్రు్యడు, చంద్రుడు, 
న క్ష త్రా లు 

ప్రకపృతిలో వివిధరూపాలు 
ఎంతో శోభాయమానంగ్ 
మ న న్ క ట ్ట కు ం ట్ యి . 
ఒక్కక్క ప్రతే్యక లక్షణంతో మన 
దపృష్్టలో ప్రతే్యకంగ్ నిలుస్తాయి. 
కాని యివనీనా ఏ ఆకాశంలో 
వన్నాయో అది వాసతావానికి 
వీటనినాంటికంటే అదుభుతమనది, 
మహిమానివాతమనది. కాని మన 
దపృష్్టనది ఎననాడూ ఆకరిషించదు. 
వాసతావానికి అదే మందు చెప్పనవనీనా 
వండడానికవకాశం. యోగులు, 
సదు్ధలు, మంత్రవేతతాలు - విరివిగ్ 
మహిమలను ప్రదరి్శంచేవారందరూ 
మన దపృష్్టని ఆకరిషించేవారిలాగ్ 

వంట్రు గ్ని, అవధూతావస్లో 
నుననా జీవను్మకుతాలు ఎవరి దపృష్్టనీ 
ఆ క రి షి ం చ క పో యి న ప ్ప టి కీ 
అందరికంటే మహోననాతమన స్తిలో 
వంట్రు. అందుకే అవధూత అననా 
పేరు ప్రపంచంలో ఆధ్్యతి్మకజా్ఞన్నినా 
వరి్లలేజేస్ యోగన్థుడైన 
దతాతాత్రేయల వారికి వరితాస్తాంది. 
ఆయన దక్షిణామూరితా వలె యోగులకు 
యోగ, గురువలకు గురువ. అటి్ట 
పరిపూరణుమన అవధూతే అమ్మ.
“సపృష్్టలోని సరవా వస్తావలకు ఒక 
తలమంటంది. పరిధి వంటంది. 
అదే రూపం కలిగ వండటమంటే. కాని 
ఆకాశానికటి్ట ఆచాచాదనేమీ వండదు. 
అలానే పరిపూరణు అవధూతావస్లో 
వననా అమ్మ కూడ దిగంబరియే.

నిజానికి మనకు గోచరమయే్య 
ఆమె భౌతిక దేహం కూడా మనపటలే 
ఆమెకుగల కరుణ వలన ఆమె 
ధరించిన ఆచా్ఛదన మాత్రమే. ఒక 
వంక ఒక స్్యి వరకు మన స్ధనకు, 
భకితాకి ఆ భౌతికరూపం సహకారియే 
ఐన్ మరొక వంక ఆ రూపమే ఆమె 
అని మనం పొరబడట్నికి అవకాశం 
కూడాను. అందుకే తమ నిజతతాతావానినా 
మనకు ప్రకటం చేస్ మహోననాతమ, 
కరుణాపూరణుమ అయిన గొప్ప 
ఉపదేశమ, బోధ - ఆమె నిరా్యణమ. 
ఇపు్పడు చివటంలో వననాది నిజమన 
అమ్మ. సమాధి చెందక మందుననా 
ఆమె రూపం అన్యమన రూపాల 
నుండి మన శ్రద్్ధప్రేమలను తన 
వైపుకు మళ్ళుంచుకునే ఉపకరణమ 

“అవధూతావస్థలో ఉన్న జీవన్ముక్తులు ఎవరి దృష్టినీ ఆకరి్షించక, అిందరికింటే 
మహోన్నతమైన స్్థతిలో ఉింటారు. అట్టి పరిపూర్ణమైన అవధూత శ్రీ చివటిం 
అమము” అింటూ పూజ్య శ్రీ భరద్వాజ మాసటిర్ గారిచే కొనియాడబడిన అమము 
జీవిత చరిత్రన్ ఆగస్టి సించిక న్ిండి ధారావాహికింగా ప్రచురిస్తున్్నము.  
            -ఎడిటర్

తొలిపలుక్లు
(పూజ్య ఆచార్య శ్రీ భరద్వాజ విరచితము)

(గత సంచిక తర్వ్యి)

(గత సించిక తరువాయి)
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మాత్రమే. అమ్మ సమాధి దగగార కూరుచాననాపు్పడు మన 
హపృదయంలో అనుభవమయే్య పరిశుద్ధమన శాంతి 
అమ్మ యొక్క నిజ రూపమ. మహనీయల సనినాధిలో 
కంటే వారి సమాధ్ల సనినాధిలో ఎకు్కవ శాంతి అనుభవం 
కావడానికి కారణమేమని అడిగన భకుతాలతో ఆమె చెప్పన 
సమాధ్నమే ఆమె సమాధికీ వరితాస్తాంది. భౌతిక రూపం 
మరుగంది కనుక మరొక భౌతిక రూపం వైపుకు పరుగెతేతా 
వారంతా నిజమన అమ్మ తతాతావానినా గురితాంచనటేలే. అమ్మ 
భౌతికంగ్ వండగ్ ఎలా దరి్శంచేవారో, స్వించేవారో 
అలానే ఇపు్పడు కూడా దరి్శస్తా వండే భకుతాలే నిజమన 
భకుతాలు. భకుతాలలాంటి పరిపాకం చెంద్లననా ఆమె 
ఆకాంక్షే, “ఇది నిజమన శివమఠం కావాలే!” అని 
భకుతాలతో ఆమె అననా మాటలలో వ్యకతామౌతుంది. ఆమెను 
దరి్శంచిన వారందరూ నిజమన జా్ఞనం కోసమే, తరింపు 
కోసమే ఆమెను దరి్శస్తాన్నామని తలుస్తారు. కాని ఇటి్ట 
ఆచరణ వలననే వారి మమక్షుతవామెంత వాసతావికమో 
నిరూపణ అవతుంది. తకి్కన వారందరూ పేరుకు 
మాత్రమే మమక్షువలు. అందుకే అమ్మ, “న్ దగగారకనీనా 
పచిచాకాయలే వచాచాయే!” ఒక్క పండైన్ రాలేదే!” అన్నారు. 
“చచేచాద్కా వస్తాండండి” అని బోధించి మనం ‘పండు’ 
అయే్యందుకు మారగాం చెపా్పరు. నిజమన మమక్షువ 
ఈ స్చననందుకోవాలి. అంతటి పరిపూరణుత నందిన 
మహాతు్మలు ఏమీ బోధించక పోయిన్ వారి దర్శనమే 
ఒక ఉపదేశమని, వారి దపృష్్ట, స్పర్శ, పలుకు ఎంతో 
గొప్ప ఆశీరవాచన్లనీ శాస్తం చెబుతుంది. శ్రీస్యి, 
శ్రీ రమణ మహరిషి నిజమన జా్ఞని తాను గురువనీ, 
యితరులు శిష్్యలనీ తలచడనీ, భకుతాలే తమ పూరణు 
విశావాసంతో అటి్ట వారిని గురువలుగ్ సీవాకరించి 
స్వించాలనీ చెప్పనద్నికి అర్మిదే. కనుక అమ్మ ఏమీ 
బోధించ లేదనడం సరికాదు. ఆమె మౌనమే నిజమన 
బోధ. నిరంతరమన బోధ. ఆదిశంకరులు అందుకే 
పరబ్రహ్మను గూరిచా నిజమన వా్యఖ్్యనం మౌనమే ననీ, 
అటి్ట గురువ యొక్క మౌనమే శిష్్యల సంశయ్లను 
విచి్ఛననాం చేయగలదనీ, దక్షిణా మూరితా స్తాత్రంలో 
చెబుతారు.
సరిగ్ అటవంటి ఆమె నిరుగాణతతాతావానినా గురితాంచేపాటి 
పరిపాకం లేని మనస్సుకు ఆమె సనినాధిని గ్ఢంగ్ 

స్ఫూరింపజేస్ వాగ్రూపమన శిల్పమే యీ చినినా పుసతాకం. 
వెనుక అమ్మ యొక్క భౌతిక రూపం ఎలా ఉపకరించిందో 
అలా యికమందు మనకు ఉపయోగంచగల అమ్మ 
యొక్క భౌతిక రూపం ఈ పుసతాకమే! దీనిని భకితా శ్రద్ధలతో 
మరల మరల పఠంచి అమ్మ స్మపృతిని మన హపృదయంలో 
ప్రతిష్్ఠంచుకోవడమే తకి్కన స్ధనంతటికీ దపృఢమన పున్ది. 
కారణం మనిష్ దేనిని దీర్ఘకాలం భావిస్తాడో ఆ విషయం 
యొక్క గుణాలు అతని మనస్సు మీద మద్ంచుకుంట్యి. 
అమ్మలోని వైరాగ్యం, గురుభకితా, స్ధనలో దపృఢనిష్ఠ, 
ఆమెలోని స్తప్రజ్ఞత లక్షణాలను మనం భావన చేసన కదీ్ద, 
మన మనస్సుకు కూడ అటి్ట సంస్్కరాలు బలీయమవతాయి. 
అందుకు విరుద్ధమన సంస్్కరాలు నశిస్తాయి. అమ్మ మనకు 
ప్రస్దించాలని తాపత్రయపడిన వికాసం కలుగుతుంది. 
“దపృఢంగ్ నీ గురువను విశవాసంచి అంటిపెట్టకో, గురువే 
సకల దేవతలు. వేరు స్ధనలు, శాస్్రాలు అవసరంలేదు” 
అని శ్రీ స్యి యిందుకే అన్నారు. అందరి హపృదయ్ల 
యందు అమ్మ శకితా వర్ిలులే గ్క! - సశేషం
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పరిప్రశని
పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

జవాబు : మనిష్ గుపతామన 
విషయ్లను  (భవిష్యతుతా, నిక్షేపాలు, 
శాంతులు, గతజన్మలు మొllనవి) 
గురించి తెలుస్కనే యతానాలే 
యీ ఆటోరైటింగ్, శకునమ, ప్రశనా, 
జోతిష్యమ మొllన ప్రక్రియలు. 
కానీ యివనీనా భగవంతునికి 
మాత్రమే తెలుస్తాయని, ఏమిజేసన్ 
మానవడు వీటిని తెలుస్కోలేడని, 
అలాగ్క భగవంతుని సరవాస్య శరణు 
పొందినవారిని అవసరమన విధంగ్ 
ఆయనే నడిపస్తాడని భకుతానికి 
తెలియడమవసరమని, ఆయన తలచిన 
వాటిని ఆయనయే ఏదో ఒకరీతిన 
తెల్పగలడని సరవామత గ్రంథాలు 
చెపా్పయి. కనుక అలా శరణు పొందక 
వక్రమారాగాలలో యిలా తెలుస్కోవచచాని 
నమ్మడం ఒకవంక దైవం యొక్క 
ప్రేమతతావానినా విశవాసంచలేకపోవడమ, 
మరొకవంక అహంకారమనకు 
చిహనామనూనా. సరావానికి అధిపతి మన 
మడుగకనే గ్లి, వెలుతురూ, నీరు 
మొllవి ప్రస్దించిన పరమాత్మయొక్క 
యీ రహస్్యలు భకితా కన్యమనరీతుల 
తెలియజూడడం ఆయన జేబుకట్ట 

చూడడమే అవతుంది. మనను 
ప్రేమించిన వ్యకితాని మనం ప్రేమించి 
విశవాసంచలేక, రహస్యంగ్ అతని 
డైరీలు తిరుగవేస, గోడచాటన 
నకి్క అతని మాటలు విని, అతని 
రహస్్యలు కనుగొని లోకానికి వెలలేడి 
చేయడమంతటి తుచ్ఛమనపని. కనుక 
సరవామత గ్రంథాలు వీటిని హీనంగ్ 
ప్రకటించాయి. అందుకనే ఇలా 
తెలుస్కనే మానవల ప్రయతానాలను 
భగవంతుడు, ప్రకపృతి వమ్మచేస 
చెలగ్టమాడుతారు. ఇటవంటి రీతుల 
గుపతామన విషయ్లను చెపే్పవారిని 
నిరొ్మహమాటంగ్ పరిశీలిస్తా వారు 
చెపే్ప భవిష్యతుతా మొllన విషయ్లు 
కనినా రైటైన్ కనినా తపు్పతాయి. 
వాటికేదో విధంగ్ సమాధ్న్లు 
చెపు్పకని వారు తమను, స్టివారిని 
భ్ంతిలో కనస్గంచుకుంట్రు. 
కనినా వీరు చెపే్పవి వాసతావాలైన్ కనినా 
లౌకిక విషయ్లలో తప్పపోవడంవలన 
వారు చెప్పన ప్రతి విషయమూ 
వాసతావమని ఋజువయే్య ద్కా 
సందేహాస్పదంగ్ వంటంది. కనుక 
ఏమి తెలియనటేలేగద్! కానీ మానవలకు 

ప్రశ్న :-పురాణ పురుషులు, మన పూర్వాక్లు, సాయివింట్ మహనీయులూ ‘ఆటో-రైట్ింగ్’ 
ద్వారా సమాధాన్లిసాతురన్నది ఎింత వరక్ నిజిం?       
     - ఎ.ఎస్.ఎస్., సూళ్ళూరు పేట.

ఆశ ఎకు్కవ. అందుకే కంచెమాలోచిస్తా 
యివి అవిశవాసనీయమని తెలిసన్ 
- జూదరి తన వ్యసన్నినాలాగ్ 
- విడువలేరు. ఈ ఆటోలైటింగ్, 
అంతరావాణి మొllన విధ్న్లు 
పూరవాజన్మ మొllన విషయ్లు వీరు 
చెప్పనపుడు మనకవి సరియైనవో కాదో 
తెలియదు గనుక మనకేమి తెలియదననా 
విశావాసంవలన, వారికేమో తెలిస్ 
చెబుతున్నారని భ్రమిస్తామ. అంటే 
ఇటవంటి వక్రమారాగాలక్కరలేకుండా 
కరతావా్యనినా దైవమ లేక స్యివంటి 
మహనీయలు సవాచ్ఛమ, దివ్యమ 
అయిన మారగాంలో భకుతాలకు తగన 
విషయ్లను తెలు్పతున్నారని 
“ద్వారకామాయి అనుభవ మంటపమ” 
లోని అనుభవాలు ఋజువ 
చేస్తాన్నాయి. ఎనోనా కష్్టలనుభవించిన 
పాండవలు, రామడు మొllన 
వారవవారినీ యిటవంటి తుచచా 
మారాగాలవలంభించమని అట 
శ్రీకపృష్ణుడు, వేదవా్యస్డు, వశిష్ఠ 
విశావామిత్రాదులు ఆదేశించకపోవడమే 
గమన్ర్ం. జూదంవలెనే యీరీతులు 
గూడ వ్యసన్లే.
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శోలేll న మోక్షో నభసః   పపృష్్ఠ న పాతాలే న్ భూతలేl
      అజా్ఞన హపృదయ గ్రనే్రానాశో మోక్ష ఇతి స్మపృతఃll

భావమ: ఆకాశమలో మోక్షమ లేదు. పాతాళమ 
లోనూ లేదు. భూమి మీద కూడా మోక్షమ లేదు. 
హపృదయమలోని అజా్ఞనమనే గ్రంథిని నశింపచేయడమే 
మోక్షమన బడుతుంది.

దుఃఖ నివపృతితా, స్ఖప్రాపతా మోక్షానికి అర్మ. అలా 
జీవించేవాడే జీవను్మకుతాడు. శపృతులు ఇలా చెబుతున్నాయి--

శోలేll యద్ సరేవా ప్రమచ్యనేతా కామాయే2స్య హపృది  స్తాః
      అథ మరోతా్ 2మపృతో భవత్యత్ర బ్రహ్మ సమశునాతే

భావమ: ఎవని బుది్ధలోని కోరికలనీనా నశిస్తాయో ఆ 
మానవడు మపృతు్యవనకు అతీతుడౌతాడు. అతడు ఇక్కడే 
బ్రహా్మనినా పొందుతాడు.

బ్రహ్మవేతతాలకు గురుబోధ జరుగక మందు శరీర ధ్రణ 
కోసం కలిగ్ అననాపాన్లు మొదలైన ప్రవపృతుతాలకు కారణమన 
కోరికకు భిన్నాలైన ఇహపర కోరికలు నశిస్తాయి.  వెంటనే 
(గురు)బోధ జరిగన తరావాత మరణానినా ఇంకా జయించని 
మమక్షువ అవిద్య--కోరికల వలన కలుగు మపృతు్యవ-
-నశించడం వలలే, ఇతర లోకాలకు వెళలేడానికి కారణమన 
మపృతు్యవ నశించడం వలన మరణ రహితుడౌతాడు. 
అలా ఇతర లోకాలకు వెళలేవలసన అవసరం లేకుండా ఈ 
లోకంలోనే అనినా బంధ్ల నుంచి మకుతాడై బ్రహ్మస్ఖ్నినా 
అనుభవిస్తాడు.

వేదధర్మంలో  మరణం తరావాత మాత్రమే మోక్షం 
కలుగుతుందని అంగీకరించబడలేదు. శాస్్రాలు పుణ్య 
పాపాలకు ఫలమ సవారగా నరకాలు అని చెబుతున్నాయి. 
పుణ్యఫలానినా అనుభవించిన తరావాత మానవలోకానికి  తిరిగ 
రావాలిసుందే.

‘క్షీణే పుణే్య మరతా్లోకం విశనితా’

ఈ కాలంలో కందరు సవారగామ, నరకమ 
బంధమోక్షాదులు సత్యమ కావ. నలుగురిని వలలో 
వేస్కోవడానికి పనినాన పన్నాగ్లు మాత్రమే అని 
అంటన్నారు. కానీ అది సరికాదు.

ఇటవంటి సందేహమ మన కెననాడు కనిపంచని 
సవారగామ మొదలైన వాటి పటలే ఏదో ఒక రోజున ఎవరికైన్ 
కలుగవచేచామో కానీ ప్రత్యక్షంగ్ పొందగలిగ్ మోక్షమ 
విషయమలో మాత్రమ కలగడానికి వీలులేదు. మోక్షమ మీ 
శరీరంలోనే కలుగుతుంది. కాబటి్ట ద్నిని స్ధించాలి.

వేదశాస్్రాలలో చెప్పబడిన ప్రకారమ ఏకాంతంగ్ 
కూరుచాని అభా్యసం చేసనటలేయితే ఈ విషయమ ఎంతటి 
సత్యమో అర్మవతుంది. తగనంత పురుష ప్రయతనాం చేస 
అనుభవించనంతవరకు అది కేవలం అభూత కల్పన అనే 
అనిపస్తాంది. కాబటి్ట మానవడు నమ్మడు. స్ంఖ్య స్త్రమలో 
ఇలా చెప్పబడివంది.

“న్న్ధ దపృష్్ట్ చక్షుష్మతా మనుపలమభుః”

భావమ: ఒక గుడి్వాడికే ఒక వస్తావ కనిపంచినపు్పడు 
అది కళ్ళు వననావారికి కనిపంచక మానదు.

విజా్ఞనవేతతాలు మరొక దపృక్పథానినా కలిగ వన్నారు. 
విజా్ఞనంలో పరమాత్మ అనే వస్తావ లేనేలేదు. కాబటి్ట 
పరమాత్మను ఇంద్య్ల ద్వారా స్చించడం వీరికి ఎలా 
స్ధ్యపడుతుంది? జాతి గుణ క్రియ్ సంబంధ్లు గల 
అంశాలు కలిగన పద్ర్ాలే ఇంద్య విషయ్లు. పరమాత్మ 
అటవంటిది కాకపోవడంవలలే ఇంద్య విషయ్ల ద్వారా 
ఎలా అనుభవం కాగలదు?

పరమాత్మ బుది్ధచేత పొందదగనది. భగవానుడు 
భగవదీగాతలో ద్నిని ‘బుది్ధగ్రాహ్యమతీన్్దరియమ్’ అని చెప్ప 

వ్రాతి లాపము
శ్రీమతి అడిదం వేదవతి

(గత సంచిక తర్వ్యి)
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వన్నాడు. బుది్ధచేత బ్రహ్మతతాతావానినా తెలుస్కోవచుచా. 
ఇంద్య్ల ద్వారా కాదు. ఇంద్య విషయమ కానటి్టదియ, 
బుది్ధచేత మాత్రమే అనుభవించదగనది స్టిలేని బ్రహ్మ 
స్ఖమ.

‘అతీంద్యం’ అంటే కళ్ళు మొదలగు ఇంద్య్ల 
ద్వారా కలిగన జా్ఞన్నికి సంబంధించనది. రజోగుణ, 
తమోగుణ రహితమన బుది్ధ ద్వారా అనుభవించదగనది. ఈ 
బ్రహ్మస్ఖం కేవలం బుది్ధచేత మాత్రమే తెలియగలదు

అసంప్రజా్ఞత సమాధిలో బుది్ధ యొక్క వపృతితా మాత్రమే 
లయమౌతుంది. బుది్ధ మాత్రం లయం కాదు. కాబటి్ట ఆ 
స్ఖ్నినా బుది్ధ అనుభవించగలదు. అందువలన బ్రహ్మస్ఖమ 
బుది్ధచేత మాత్రమే తెలుస్తాంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం 
లేదు. మండకోపనిషతుతాలో  బ్రహ్మ స్ఖమ  బుది్ధగ్రాహ్యమ 
అనే విషయమ ఇలా వివరించబడినది--

శోలేll న చక్షుష్ గపృహ్యతే న్ప వాచా  న్నె్్యరే్దవైసతాపస్     కర్మణా 
వాl

         జా్ఞన ప్రస్దేన విశుద్ధ సతతావాసతాతస్తా తం పశ్యతి నిష్కలం 
ధ్్యయమానఃll

భావమ: ఆ బ్రహ్మ స్ఖమ కళలేకు కనిపంచేది కాదు. 
మాట ద్వారా తెలుస్కోలేమ. ఇతర ఇంద్య్ల ద్వారా 
కూడా ద్నిని గ్రహించలేమ. కర్మ వలన గ్ని, తపస్సు వలన 
కూడా అది కలుగదు. జా్ఞనం పొందడం ద్వారా నిర్మలమన 
అంతఃకరణానినా పొందిన యోగ బ్రహ్మ స్క్షాతా్కరానికి 
అరు్డవతాడు. అతడే ధ్్యనం చేస్తా కళ్ రహితుడైన 
బ్రహ్మను పొందుతాడు.

బ్రహా్మనికి రూపమ లేదు. కాబటి్ట కనునాలు గ్రహించలేవ. 
జాతి గుణ క్రియల చేత కూడా ద్నిని తెలుస్కోలేమ. 
అందువలన వాకు్కకు కూడా అందదు. ఇలానే ఇతర 
ఇంద్య్లకు కూడా అంతు చిక్కదు. అంతేకాదు  కపృచ్ఛరి 
చాంద్రాయణమ మొదలైన తపస్సుల వలన గ్ని, 
అగనాహోత్రమ మొదలైన కర్మల ఫలితంగ్ కూడా అది 
లభించదు. ఎందుకంటే అది ఆత్మ సవారూపమ. మటి్ట నుండి 
కుండ పుటి్టనటలే అది దేని నుంచి పుటి్టనది కాదు. మూల 
పద్ర్మనుండి ఉత్పతితా చేయబడినది ఏదైన్ అశాశవాతమే 
కద్!  ఆత్మ సవారూపమ అశాశవాతమనది కాదే! పెరుగు 
పాల యొక్క వికారం అయినటలే, ఆత్మసవారూపమ మరో 
వస్తావ యొక్క వికారమ కాదు. మోక్షమ బ్రహ్మసవారూపమ. 

బ్రహా్మనికి మరొక స్తి లేదు. ఒక గ్రామానికి ప్రయ్ణం చేస్ 
వాడికి ఆ గ్రామం చేరడంతోనే గమ్యం చేరినటేలే. కానీ మోక్షమ 
అలా లభించేదికాదు. బ్రహ్మ సరవావా్యపకమనది కాబటి్ట 
అందరికీ అనినా చోటలే ఎలలేపు్పడూ పొందవచుచా. మోక్షమనేది 
సంస్్కర్యమ కూడా కాదు. సంస్్కరం రండు విధ్లు 

గుణా ధ్న సంస్్కరమ
దోష్పనయన సంస్్కరమ

పండలే చెటలేకు ఎరువ వేస  మంచి పంటలను 
పొందుతామ. ఇది గుణాధ్న సంస్్కరమ. మరికిగల 
అద్దంలో ప్రతిబింబమ కనిపంచదు. తుడిచివేసన తరువాత 
ప్రతిబింబమ కనిపస్తాంది. ఇది దోష్పనయన సంస్్కరమ. 
ఈ రండు సంస్్కరమలు బ్రహ్మమందు జరగవ. కాబటి్ట 
అది కర్మ వలన లభించదు. నిర్మలమ, ప్రశాంతమ అయిన 
బుది్ధకి మాత్రమే బ్రహా్మనుభూతి కలుగుతుంది. ధ్్యనమ 
బ్రహా్మనుభవానికి పరంపరాగతమన కారణమ. సమాధి 
స్క్షాతా్కరణమ. బ్రహా్మనుభవమ అంటే బ్రహా్మనందమ 
బుది్ధచేత మాత్రమే తెలియబడేది.

“మనసైవాను ద్రష్టవ్యమ్” మొదలగు శపృతులు కూడా 
బ్రహ్మ తతవామను బుది్ధచేత మాత్రమే తెలుస్కోవచచాని 
చెబుతున్నాయి. మనస్ ద్వారా అంటే బుది్ధ ద్వారా బ్రహ్మ 
తతావానినా తెలుస్కోవాలని ద్ని అర్మ. ఇలా భగవదీగాత 
మొదలైన స్మపృతులు, శపృతులు కూడా బ్రహ్మతతవామ బుది్ధ 
వలన తెలుస్కోదగనదని నిరా్ధరణ చేస్తాన్నాయి.

కానీ తైతతారీయోపనిషతుతా లో ఇలా చెప్పబడి వననాది:-

‘యతో వాచో నివరతానేతా అప్రాప్య మనస్ సహ’

వాకు్క, మనస్సు కూడా ఆ బ్రహా్మనినా విషయంగ్ 
చేస్కోలేక వెనుకకు మరలిపోతాయి అని ద్ని అర్ధమ. 
దీనిని బటి్ట బ్రహ్మ మనస్సుకు విషయమ కాదు అనేది స్పష్టమ. 
అందువలన బుది్ధగ్రాహ్యం అనేది ఈ వాకా్యనికి విరుద్ధమనది. 
అంతేకాదు యకితా కి కూడా ఇది విరుద్ధమే.

అంతఃకరణమ బ్రహ్మమ విషయంలో జడమనది. 
జడమన ద్నికి చైతన్యమ విషయమ కాదు. కాబటి్ట బ్రహ్మమ 
బుది్ధచేత గ్రహింపబడుతుందని చెబితే ద్నికి వా్యఘాత 
దోషమ కలుగుతుంది. ఆ దోషమ పట్టకుండా వండట్నికి 
అంతకరణ ద్వారా ఆత్మజా్ఞనమ ఆత్మకే కలుగుతుందని 
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చెబితే ఆతా్మశ్రయ దోషమ పడుతుంది. అద్దమలో తన 
మఖమను తానే చూస్కుననాటలేగ్ అంతఃకరణమ ద్వారా 
ఆత్మ ఆత్మను చూస్తాంది అని చెప్పవచుచా. అక్కడ బింబమ 
ప్రతిబింబానినా చూస్తాంది. 

బింబమ బింబానినా చూడలేదు. కాబటి్ట 
అంతఃకరణమ ద్వారా ఆత్మజా్ఞనమ ఆత్మకు కలగదు. ఆత్మ, 
అంతఃకరణమ ఒకద్నిని ఒకటి తెలుస్కోగలవని భావిస్తా 
‘అనో్యన్్యశ్రయమ’ అనే దోషం కలుగుతుంది. ఈ దోష్నినా 
పరిహరించడానికి ఆత్మ అంతఃకరణాల మధ్య ‘చిద్భాసమ’ 
అనే మూడోద్నినా  అంగీకరిస్తా ‘చక్రక దోషమ’ పడుతుంది.  
చిద్భాసమ తన అసతాతావానికి అంతఃకరణానినా అపేక్షిస్తాంది. 
అంతఃకరణమ స్వాధిష్్టనమన కూటస్్ని  అపేక్షిస్తాంది. 
కూటస్్డు తన ప్రకాశానికి చిద్భాస్నినా అపేక్షిస్తాడు. 
ఇలా చిద్భాసమ అంతఃకరణమను, అంతఃకరణమ 
కూటస్్ని, కూటస్్డు చిద్భాస్నినా అపేక్షించడంలో చక్రక 
దోషమ కలుగుతుంది. దీనిని నివారించడానికి ప్రయతినాస్తా 
‘అనవస్్ దోషమ’ పడుతుంది. కాబటి్ట ‘బుది్ధగ్రాహ్యమ్’ 
అనేది యకితాకి విరుద్ధమనది. ఇందుకు సమాధ్నమ ఇది-
-

ఆవరణ భంగ రూపమన వపృతితాకి మాత్రమే 
బ్రహ్మమ విషయమ. చిద్భాసరూపమన ఫలానికి 
బ్రహ్మమ విషయమ కాదు. బ్రహ్మ మనోగోచరమ అని 
చెప్పన సందరాభులలో అంటే ‘మనసైవాను ద్రష్టవ్యమ్’, 
‘బుది్ధగ్రాహ్యమతీంద్యమ్’ మొదలైన సందరాభులలో కేవలమ 
వపృతితాని మాత్రమే గ్రహించాలి. బ్రహ్మమ మనోగోచరమ కాదు 
అని చెప్పన సందరాభులలో అంటే ‘యతో వాచో నివరతానేతా అప్రాప్య 
మనస్ సహ’ మొదలైన సందరాభులలో చిద్భాసరూపమన 
ఫలమ నిష్ధింపబడినటలే తెలుస్కోవాలి. ఇలా ఏరా్పట 
చేయడంలో శ్రుతి, స్మపృతులకు ఒకే భావమ అర్మ మన 
యకితాలో కలిగ్ సందిగ్ధమ తొలగపోతుంది. బ్రహ్మజా్ఞన్నికి 
బుదే్ధ ఏకైక స్ధనమని శపృతులలోనే స్పష్టం చేయబడింది.

‘దపృశ్యతే తవాగ్ర్యయ్ బుద్్ధ్ స్క్షష్మయ్ స్క్షష్మదరి్శభిః|’

భావమ: స్క్షష్మ దర్శనమ (స్క్షష్మ దపృష్్ట) కలవారి 
చేత స్క్షష్మబుది్ధ ద్వారా అంటే ఏకాగ్రత కలిగన బుది్ధచేత ఆ 
బ్రహ్మమ చూడబడుతుంది.

ఈ శపృతిని ప్రమాణంగ్ తీస్కుని అతద్వా్వపృతితా 
చేత అంతఃకరణమ ద్వారా అనుభవం కలుగుతుంది. 

అతద్వా్వపృతితా అంటే అనినా ఉపాధ్లను ఆలంబన లను 
నిష్ధించి ఆతా్మనుభవానినా పొందడమ అతద్వా్వపృతితా అంటే 
ఏమిటో ఈ కింది దపృష్్టంతమ ద్వారా అర్ం అవతుంది.

శ్రీరామడు దండకారణ్యం  వెళ్ళునపు్పడు ఋష్లు 
వాళలే భార్యలు ఆయన చుటూ్ట చేరారు. రామలక్షష్మణులు 
ఇద్దరు పురుష్లతో, సీత వారి భార్యలతో కలిస ఆశ్రమానికి 
వచాచారు. అక్కడ మగవారంతా ఒకవైపు, వారికి ఎదురుగ్ 
ఆడవారు కూరుచాన్నారు. రామలక్షష్మణులు న్రబట్టలు ధరించి 
ఉండడం వలలే ఋష్లలో కలిసపోయ్రు . అపు్పడు ఒక 
ఋష్ స్త్రీ అక్కడికి వచిచాంది. ఆమెకు రామడిని చూడాలనే 
కోరిక కలిగంది. ఆమె వెర్రిగ్ ఋష్ భార్యల సమూహంలోని 
సీతను చూస, “రామడు ఎక్కడ?” అని అడిగంది. సీత కుల స్త్రీ 
కనుక సమాధ్నం చెప్పలేదు. అపు్పడు ఒక వపృదు్ధరాలు “అలా 
అడగకూడదు స్మా!” అని ఆ ఋష్ స్త్రీని మందలించింది. 
కానీ ఆమె కంతమంది పురుష్లను వేలుతో చూపస్తా 
ఇతడు రామడా, ఇతడు రామడా, అని తిరిగ తిరిగ సీతను 
అడిగంది. కాదు, కాదు అని సమాధ్నం చెప్పంది సీత. 
అపు్పడు ఆమె లక్షష్మణుని వేలితో చూపంచి “ఆ తెలలేని వాడు 
రామడా?” అని సీతను ప్రశినాంచింది. “కాదు అతడు న్ 
మరిది” అని సీత జవాబు చెప్పంది. మరల ఆమె “అతని ప్రక్కన 
కూరుచాని ఉననా ఘన శా్యమడు రామడా?” అని అడిగంది. 
సీత సగుగా పడింది. అపు్పడు ఆ ఋష్ భార్యకు అతడే రామడని 
అర్మంది.

ఇలా ఈ అతద్వా్వపృతితా లక్షణమలలో గ్రాహ్యమన 
(గ్రహింపబడిన లేద్ తెలుస్కోబడిన) స్క్షి సవారూపమన 
ఆత్మ గురించి శపృతి ఇలా స్పష్టం చేస్తాననాది--

‘స ఏష నేతి నేతా్యతా్మ2 గపృహో్య న హి గపృహ్యతేl’

భావమ: నేతి నేతి అనే పద్ధతిలో ఉపాధ్ల అనినాంటిని 
నిష్ధించడం ద్వారా చివరకు తేలేది ప్రత్యగ్త్మ. అది 
కార్యధరా్మనికి పరమనది (అతీతమనది) కనుక ఇంద్య 
విషయం కాదు. అంటే ఇంద్య్ల ద్వారా గ్రహించబడదు 
(ఇంద్య్ల ద్వారా ద్నిని తెలుస్కోలేమ).

కాబటి్ట న్సతాకవాదమ చేయకుండా, వేద్ల 
పటలే, బ్రహ్మజా్ఞనుల బోధల పటలే శ్రద్ధ నుంచి, అభా్యసం 
చేస, వారిలాగ్ ఆచరణ కలిగ వననావాడికి తప్పకుండా 
బ్రహా్మనుభవం కలుగుతుంది.
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సాయిని లౌక్కమైన కోరికలతో 
దరి్శంచవచాచా?
పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

బ్రహ్మణ్యం ధర్మ తతవాజ్ఞం భకతా కీరితా వివర్ధనం
ఆపదుద్ధరణం వందే స్మరతాపృగ్మీ సమావతు

శ్రీ స్యిబాబాను హేమాద్పంతు 
(అసలు పేరు అన్నా స్హెబ్ 

దభోల్కర్) అను భకుతాడు వారి 
దివ్యచరిత్రను వ్రాయడానికి అనుమతి 
కోరినపుడు, ఆ సదుగారుమూరితా అతనిని 
ఆశీరవాదించి, తమ లీలలను శ్రద్ధగ్ 
పారాయణ చేస, వాటిని గూరిచా 
మననం చేసన వారికి అమూల్యమన 
జా్ఞనధనం లభించగలదని హామీ 
యిచాచారు.  అంటే శ్రీ స్యీశుడు 
దివ్య లీలలను ప్రకటించటం కేవలమ 
భకుతాలను లౌకికమన యిక్కటలే నుండి 
రక్షించడం మాత్రమే కాదననామాట. 
పరిపాకమ లేని మానవలు మొదట 
ఆయన నుండి కోరేది అదే కావచుచా 
గ్క. చకె్కర తీపకి వా్యమోహపడిన 
పలలేవాడికి తలిలే చకె్కరతో కలిప 
అతడికి ఆరోగ్్యనినాచేచా మందును 
తినిపంచినటలే, శ్రీ స్యి తమ 
లీలలతో గంభీరమ, అదుభుతమ, 
ఆధ్్యతి్మకమ అయిన బోధను 
కలిప అందిస్తారననామాట. అందుకే 
ఒకస్రి తన వివేకానికి గరివాస్తాననా 
ఒక భకుతాడు స్టివారికి “శ్రీ స్యిని 

లౌకికమన కోరికలతో దరి్శంచరాదు” 
అని  బోధిస్తాంటే, స్యి అతడితో 
“నీవ అలా చెప్పవదు్ద. న్ వద్దకు వచేచా 
వారంతా మొదట అలానే వస్తారు. 
వారి కోరికలు తీరాక, కపృతజ్ఞతతో, 
ప్రేమతో న్కు బంధింపబడతారు. 
అట తరావాత కోరికలను వీడి, ననునా 
ఆతో్మననాతికి కోసమే అనుసరించడం 
నేరుచాకుంట్రు” అనీ, “ఎవరూ న్ 
వద్దకు  వారంతట వారుగ్ రారు. నేనే 
వారిని అనేక మిషల మీద దగగారకు 
లాకో్కవలస వంటంది” అనీ అన్నారు. 
ఈ రండవ వాక్యంలో యిమిడివననా 
మందలింపును గురితాంచాలి. అలా 
‘వివేకానినా’ బోధిస్తాననా భకుతాడు కూడా 
మొదట అలానే తమన్శ్రయించాడననా 
హెచచారిక బాబా చేశారు.

భకుతాలకు లౌకికమన 
సహకారానినా అందించడమే 
స్యిలీలల స్రాంశం కాదని 
గురితాంచాలి. మొదట చకె్కరపై 
వా్యమోహంతో మాత్రమే మందును 
తెలియకుండా సీవాకరించే బాలుడే 
ఒకన్టికి బాధ్యతాయతమన 

యోచన గల పురుష్డై, చకె్కరను 
కోరకనే అవసరమన ఔషధ్నినా 
కోరి సీవాకరించేవాడు అవతాడు. 
ఆన్డు వాడు నేరుగ్ సీవాకరించగల 
ఔషధమ శ్రీ స్యిలీలల మాటన 
ద్గయననా వారి అపారమన బోధ. 
“శిరిడీలో ఉననా ఐదుననార అడుగుల 
ఈ శరీరమే స్యి అని తలచేవాడు 
అసలు స్యిని చూడనటేలే” అన్నారు 
స్యి. అలానే వారి  లీలలను 
స్్లంగ్ మాత్రమే గురితాంచి, చదివి, 
పులకించే భకుతాలు వారి చరిత్రను 
పారాయణ చేయనివారి క్రిందే లెక్క. 
అంతకుమించి తామదే్దశించిన 
ప్రయోజన్నినా స్యియే కంత 
స్చించారు. కోరికలు యీడేరాచారననా 
కపృతజ్ఞత, ప్రేమ వలన మానవడు 
భకితామారగాంలోకి తనకు తెలియకనే 
లాగబడతాడు. ఈ లీలల ద్వారా స్యి 
బోధించిన ఆధ్్యతి్మక రహస్్యలకు 
అంతులేదు!
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పద్ర్ంలో చైతన్యమ వననాటలే 
నిరూపంచే అనుభవాలను 

ప్రస్తావిస్తాను
శ్రీ ఆనందమయి మాత ప్రఖ్్యత 

దైవ సవారూపణి. ఆమెకు ఉతతార 
హిందూస్్నంలో ఎకు్కవ ప్రతీతి. 
బంగ్ల్ లో జని్మంచారు. ఆమెకు బాల్యం 
నుండి ఏమి చదవకనే, తనకై తానే 
ఎనోనా అనుభవాలను పొందడమేకాక, 
చాలామందికి ప్రస్దించారు కూడా. 
ఆమె భకుతాలలో ప్రథమడు ‘భాయిజీ’ 
అననా కలం పేరుతో వ్రాసన ‘Moth-
er as Revealed to Me’ అననా 
ఆంగలేగ్రంథమలో అనేక అనుభవాలను 
పొందుపరచారు. ఒకస్రి 
కాళీపూజార్ం ఒక పెద్ద మటి్టవిగ్రహానినా 
చేయించి యథారీతిని పూజ చేశారు. 
తొమి్మదవ రోజున ఆ విగ్రహానినా నీటిలో 
కలపడం ఆచారం. కానీ ఒక భకుతారాలికి 
ఆ విగ్రహానినా నీటిలో కలపడం ఇష్టం 
లేదని చెప్పగ్, ఆనందమయి మాత 
ద్నిని అట్లేనే వంచి పూజలు చేయించే 
ఏరా్పట చేశారు. ఒక రోజు తన భరతాతో, 
భాయీజీతో మాట్లేడుతుండగ్ 
అకస్్మతుతాగ్ ఆనందమయి తన 

ఎడమచేతిని పైకెతితా చూపుతూ 
‘తన మణికట్ట విరిగపోయింది’ 
అన్నారు. అలా అనేకస్రులే అన్నారు. 
చూచేవారికి ఆ చేయి మామూలుగ్నే 
వండట్న ఏమీ అర్ం కాలేదు. వారి 
భావం అడిగతే నవివా ఊరుకుని “మీకే 
తెలుస్తాందిలే” అన్నారు. తరువాత 
తెలిసంది... అదే రోజు ఆ ఆలయంలో 
దంగలుపడి నగలు దంగలించడంలో 
ఆ మటి్టవిగ్రహానికి ఎడమ మణికట్టను 
విరిచారని! 

ఈ సంఘటనలో అసంపూరితాగ్ 
ఉననా విషయం సంపూరణుం కావాలంటే 
చెప్పక విడిచిన మరొక విషయం 
చెపా్పలి. ఆ విగ్రహానికి ఆనందమయి 
పూజ చేసన సమయంలో ఆమెకు 
‘అతీంద్య్వస్’ లేక ‘భావసమాధి’ 
ఎంత సంపూరణుంగ్ కలిగందంటే, 
పూజలో తనకు ఆ విగ్రహానికి భేదం 
మరచి విగ్రహం మీద వేయవలసన ఆ 
పువవాలను తనమీద వేస్కున్నారట! 
ఆ సమయంలో ఆమె మఖంలో 
ఒక దివ్యమన వరచాస్సు అందరికీ 
స్స్పష్టమనదట. అట్లే పూజలో 
ఆనందమయిలో ఉననా చైతన్యం 

కాళీ విగ్రహంతో ఆనందమయి తాద్త్మ్ం

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

‘ఏది నిజిం?’ ఆచార్య ఎక్కిరాల భరద్వాజగారి సత్య సాగరమథనింలో ఆవిర్భవిించిన ప్రథమ 
అమృత గుళిక. ‘ఏది నిజిం?’, ‘మతిం ఎిందుక్?’ (నిజానిక్ నిచ్చెనలు) ‘విజాఞాన వీచికలు’ 

మొ|| గ్ింథాల వరుసలో యిది మొదట్ది.’ - ఎడిటర్ 

(గత సంచిక తర్వ్యి)

ఆమె ధ్్యననిష్ఠ చేత ఆ విగ్రహంలో 
నిద్రాణంగ్ ఉననా చైతన్యంతో 
తాద్త్మ్ం, సంపర్కమూ చెంది తిరిగ 
ఆమె మనస్ మానవ స్్యికి దిగన్ 
కూడా ఆ విగ్రహంలోని చైతన్యంతో 
తాద్తా్మ్నినా కోలో్పలేదు.

ఈ అదుభుత సంఘటన 
విగ్రహారాధనవలలే ఆమెలో కలిగన  
మనోదౌర్బల్యం గ్ను, భకుతాలోని 
మూఢతవాం వలలే వారు ఆ దౌర్బల్యమలో 
లేనిపోని దైవతావానినా ఊహించారని 
అనుకునే వారి కోసం మరొక సంఘటన.

శ్రీ హజరత్ తాజుదీ్దన్ ఔలియ్ 
న్గపూర్ లో 1920 వరకు నివసంచిన 
సద్ధ పురుష్డు. ఆయన లీలలు, 
శకుతాలు అదుభుతాలు. విగ్రహారాధనను 
విశవాసంచని ఇస్లేం మతంలో జని్మంచిన 
ఆ మహనీయడు నిరా్యణమ చెందిన 
సమయమలో, అక్కడి పాండురంగని 
ఆలయంలో విఠలుని, రుకి్మణిదేవి 
విగ్రహాలు 12 గంటలు సంతతధ్రగ్ 
కనీనారు కారిచాన ఉదంతం ‘టైమ్సు 
ఆఫ్ ఇండియ్’ అను పత్రికలో 

- సశేషం
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మాస్ట ర్ E.B.
శ్రీ చక్రవరితి

మానవ సమాజమ 
చై త న ్య వ ం త మ న ది . 

మానవడికి వననా ఈ చైతన్యం 
కారణంగ్ ప్రకపృతి నుండి లభించే 
జా్ఞన్నినా, తపృపతా-ఆనంద్లను 
పొందడానికి ప్రయతనాం చేస్తాన్నాడు. 
ఈ ప్రయతనామే జీవితపు విలువలుగ్ 
సమాజమ మందుకు పోవడానికి 
ప్రయతినాస్తాననాది.

ఈ విలువల ఔననాతా్యనినా 
తెలియజెప్పడానికి, వీటిని 
పొందట్నికి ఏవి ఆచరణయోగ్యమన 
స్త్రాలో, ఏవికావో సశాస్త్రీయంగ్ 
తెలియజెప్పడానికి, వివరించడానికి 
మహాతు్మలు ఎపు్పడూ ప్రయతనాం 
చేస్తానే వన్నారు. క్రీస్తా, మహమ్మదు, 
బుదు్ధడు, వివేకానందుడు ఈ స్్యికి 
చెందినవారు.

ఈ సపృష్్టలో ఒక భాగమన 
మానవడు; తనకూ, ఈ సపృష్్టకి 
లక్ష్మేమిటైవండవచుచాన్ అని 
జీవితంలో ఏదో ఒక రోజు అనుకోని 
క్షణం వండదు. ఈ ఆలోచన 
కారణంగ్ జరుగుతుననా విజా్ఞనశాస్త 
ప్రగతితో, జీవితానినా గురించిన 
దపృక్పథాలు అనేకమపోయి, 
సంఘరషిణకు లోనవతుననా నేటి 

ప్రపంచానికి ఈ దపృక్పథాలను 
సమనవాయపరచి ఆచరణ యోగ్యమన 
మారగాదర్శక స్త్రాలను అందించగల 
మానవమూరితా ఈ రోజు ప్రపంచానికి 
యంతైన్ అవసరమ. అటి్టవారు 
ఆచార్య శ్రీ ఎకి్కరాల భరద్వాజ గ్రు.

దేవడంటూ ఒకడున్నాడా? 
లేడా? అనే జజా్ఞసతో ప్రారంభమన 
వీరి పరిశోధన, ఆధ్నిక శాస్్రాలైన 
భౌతిక, రస్యనిక, జీవాది శాస్్రాల 
ద్వారా స్గ, సరవాగతమ, ప్రాథమికమ 
అయిన చైతన్యశకితాయే యీ సపృష్్టకి 
ఆధ్రమ వండాలననా వీరి ఆలోచనలు 
శిరిడీ స్యిన్థుని దర్శనంతో 
ధపృవపడినవి. భగవంతుడంటే ఏవో 
కిరీట్లు, అంగరఖ్లు వేస్కని 
న్లుగ్స  లేద్ ఆరేస చేతులతో వండే 
రూపాలు మాత్రమే కాదని, ఈ సకల 
చరాచర విశవామంతా ఆ చైతన్యశకితా 
నిండి వననాదని స్యిన్థుడు 
వీరికి అనుభవ పూరవాకమన 
జా్ఞన్నినా ప్రస్దించడం విశేషం. వీరి 
మనస్సులో పదిలమన ఈ జా్ఞనమే 
వీరి వ్యకితాతావానినా నిర్మలమ, ఉద్తతామ, 
క్రియ్శీలకమనదిగ్ తీరిచాదిది్దంది. 

శ్రీ స్యిన్థుడు వీరికి 
ప్రస్దించిన అనుభవపూరవాకమన 

యీ జా్ఞనమే--

‘శ్రీ స్యి లీలామపృతం’ గ్ 
‘శ్రీస్యి ప్రభోద్మపృతమ’ గ్ 
‘ఏది నిజం’ గ్ 
‘విజా్ఞన వీచికలు’ గ్ 
‘మతం ఎందుకు’ గ్ 
‘మహాతు్మల చరిత్రలు’ గ్ మన 

మందుననాది.

వీరి పరిచయం పొందిన 
విద్్యధికులు, మేధ్వలు సైతం ఈ 
విషయ్లను గురితాంచి వీరి బోధనలను, 
కార్యక్రమాలను అనుసరిస్తాననా 
విషయమ అందరికీ తెలిసనదే.

మానవడు వ్యకితాగతంగ్ను, 
స్మాజకంగ్ను పురోగమించడానికి 
మూడు అంశాలు అనినా రంగ్లలో 
పనిచేస్తాననావి. వీటిలో మొదటిది, 
అతిమఖ్యమనది ‘ఆచరణ’. ఇది 
లేకుండా దేనినైన్ స్ధించడం 
అసంభవం. రండవది జీవితానికి విశవా 
వా్యపకమ, మౌలికమ, శాశవాతమ 
అయిన విలువలతో గల ‘లక్ష్మ’. 
ఈ లక్ష్మే ఆచరణకు కావలసన 
స్ఫూరితానిస్తాంది. ఇక మూడవది ఈ 
లక్షా్యనినా స్ధించడానికి ఆచరణ 
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యోగ్యమన ‘మారగాదర్శక స్త్రాలు’. 
లక్ష్మ: ఈ మూడు అంశాలలో 

లక్ష్మ అనినా జీవిత రంగ్లను 
సమనవాయ పరిచేదిగ్ వండాలి. 

మారగాదర్శక స్త్రాలు: మానవ 
సమాజంలో గల విభిననా దపృక్పథాలను 
సమనవాయ పరిచేవిగ్ అనినా జీవిత 
రంగ్లను,  విభిననా దపృక్పథాలను, 
పరిపూరణుం చేయగల మారగాదర్శక 
స్త్రాలను అందరూ ఆచరించినపు్పడు 
సమాజమలో స్ఖమ, శాంతి 
వంటంది. అలాగ్క దపృక్పథాలు, 
ఆచరణ స్త్రాలు భేదించినపు్పడు, 
లేక బేధించినటలేగ్ వ్యకుతాలు అర్ం 
చేస్కుననాంతస్పు బేధ్భిప్రాయ్లు 
వంటూ సంఘరషిణకు ద్రి తీస్తాంది.

ఆచరణ: ఇక మఖ్యమన 
విషయం ఆచరణ. సమాజంలో 
ఎకు్కవ మంది దేనిని ఆచరిస్తారో, 
దేనిని భావిస్తాంట్రో, మిగతావారు 
కూడా ఆ ద్రినే వెడుతుంట్రు. అంటే 
మంచి ఆలోచనలు, మంచి నడవడి 
గల సమాజంలో మంచి వాతావరణం 
వంటంది. ఆ వాతావరణం జీవితానినా 
స్ఖమయం చేస్తాంది. అలాకాక దీనికి 
వ్యతిరేకమన వాతావరణం వననాపు్పడు 
సమాజమ అశాంతి, అరాచకంతో 
నడుస్తాంది. ఈ స్తికి కారణం 
సమాజంలోని వ్యకుతాల మారగాదర్శక 
స్త్రాలు భేదించడం వలలేనే కాక 
ఆచరణ లోపంచటం ప్రధ్న్ంశం.

ఈ దపృక్పథాలను, యీ మారగాదర్శక 
స్త్రాలను సమనవాయపరుస్తా 
ఆచరణ తట్ట స్ఫూరితానివవాగల 
స్ంప్రద్యం ఏదైన్ ఈన్టి 
ప్రపంచానికి అత్యవసరమ. ఇటి్ట 
స్ంప్రద్య్నినా మానవాళ్కి 
అందించిన మహనీయడు శిరిడి 

స్యిన్థుడు. ఇటి్ట ధరా్మనినా 
నేటి ప్రపంచానికి అందించగల 
మహనీయడు మన శ్రీ భరద్వాజ 
గ్రు.

సపృష్్టకి మూలమ, ఆధ్రమ 
అయినది చైతన్యశకితా.  మానవనితో 
సహా అనినా జీవజాతులలో 
సవాయంచోదితమ ఏ స్త్రాలకు 
లోబడని లేక పరిమితంగ్ని 
ఒక జీవశకితా వంటననాది. 
ప్రకపృతి రూపాలను గూరిచా ఎరుక 
పొందటంగ్ని, వాటికి సంబంధించిన 
జా్ఞన్నినా  పొందడానికిగ్ని ఈ 
జీవశకితా కారణమ. జీవి అనుభవించి 
ప్రకటించే ప్రేమ-దేవాషం, స్వార్ం-
తా్యగం, సహనం-కోపం, దయ-
దేవాషం లాంటి విరుద్ధ భావాలకు 
కారణం ఈ జీవశకితా. ఈ జీవశకితానే 
చైతన్యశకితా అంట్రు. ఇది జీవిలో 
పరిమితంగ్వండి తాను సపృష్్టరూపాల 
కంటే భిననామని తలుస్తాంది. 
అలాగ్క ఈ వ్యష్్టచైతన్యమ 
విసతాపృతమ విశవావా్యపకమనపు్పడు 
విశవాచైతన్యంతో తాద్త్మ్ం పొంది 
అనినా రూపాలలో తాను వననాటలే 
అనుభవం పొందుతుంది. అంతేకాక 
ఆ స్్యిలో అనినా అనుభవాలు తానే 
అయి భాసస్తాడు.

ఇలా అనినా రూపాల చైతన్యంతో 
తాద్త్మ్ం పొంది ఒకేస్రి 
వ్యకితాగత చైతన్యస్్యిలోనూ, విశవా 
చైతన్యస్్యిలోనూ వండగల వ్యకితాతవాం 
శిరిడి స్యిన్థునిది. ఈ కారణంగ్ 
అనినా జీవలు తామేనని, ఎవరు ఏ 
జీవిని హింసంచిన్, పోష్ంచిన్ అది 
తమకే చెందినటలే అనుభవపూరవాకంగ్ 
నిరూపంచారు శ్రీ స్యిన్థుడు. 
అంతేగ్క అందరూ మహనీయలు, 

దేవతలు తమ రూపాలేనని భకుతాలకు 
అనుభవపూరవాకంగ్ నిరూపంచారు. 
ఈ నిరూపణలతో అనినా రూపాలలో 
కనపడే స్యి రూపం కారణంగ్ ఈ 
సపృష్్ట రూపాలను ఎలా దేవాష్ంచగలమ? 
ఈ నిరూపణ ప్రతి మానవనిలో 
సహజంగ్ చోటచేస్కునివననా 
దేవాషం-అస్యలను తొలగంచి 
ఆ స్్నమలో ప్రేమ-తా్యగ్లను 
స్ర పరుస్తాంది. ఈ మారే్ప వ్యకితాలో 
ఆధ్్యతి్మకోననాతికి అవసరమన 
సతవాగుణానినా ప్రేరేపంచి విశావాత్మ 
స్్యికి చేరుస్తాంది. ఈ ప్రకపృతిలో 
మానవడు ఏ తపృపీతా,శాంతి కరకు 
తపస్తాన్నాడో; వాటిని అఖండంగ్ ఆ 
స్్యిలో అనుభవిస్తాడు.

శ్రీ భరద్వాజ మాస్టరుగ్రు 
నేటి ప్రపంచానికి అందిస్తాననా 
ఈ శిరిడీ స్యితతతావాం సమాజ 
నిరవాహణకు అవసరమన జీవశకితా,  
సరవాజీవలపైన అవా్యజమన ప్రేమ, 
కరుణ, క్రియ్త్మకమన తా్యగ్లే అనినా 
మతాలలో నిరవాచించబడ్ ఆచరణ 
స్త్రాల స్రాంశం. అనినా స్ంఘిక 
ధరా్మలకు మూలమ వీటి ఆచరణే. 
అదే స్యితతతావాం

నేటి వ్యకితాగత మానవ జీవితమ 
ప్రపంచ ఉద్యమాలతో పూరితాగ్ 
మడిపడివననాది. కానీ సపృష్్టకి మానవ 
సమాజానికి విలువైన లక్ష్మ 
చైతన్యవికాసమేనని; అందుకు ప్రేమ, 
తా్యగ్లే ఆచరణ స్త్రాలని ఈ ధర్మం 
అనుగుణంగ్ మానవ సమాజానినా 
పునరినారి్మంచాలిసున అవసరం 
వందని గురితాంపజేస్ మాస్టర్ గ్రి 
ప్రచార కార్యక్రమానినా అంతరాజుతీయ 
స్్యికి పెంచడం ఎంత అవసరమో 

మిగతా 28వ పేజీలో
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మహరిషి
శ్రీ ఎమ్. పుననాయ్య శాస్త్రి

(తెలుగు లెకచెరర్ గా చేసూతు  సవాచ్ింద పదవీ విరమణ చేస్ ఆధా్యతిముక బాటలో పయనిస్తున్న వీరు 
చిన్నప్పట్న్ించి తమ గురువుగారైన శ్రీమాన్ ఎక్కిరాల కృష్ణమాచారు్యల గారిింట వున్న కారణింగా 
భరద్వాజ మాసటిరుగారిని చిన్నన్ట్ న్ిండి ఎరిగిన వ్యక్తుగా తమ జాఞాపకాలన్ మనకిందిస్తున్్నరు.) 

శ్రీ భరద్వాజ రచనలనినాంటినీ 
సీవాకరించి చదివి తరించాలని 

కోరిక కలిగందోస్రి. అయితే మొతాతానినా 
ఒకేస్రి కన్లని. కానీ సరిపోను 
డబు్బలేలేవ. వాయిద్ వేస్తా, మనస్సు 
చలింపవచుచాను. అందుకని వారినే 
వేడుకున్నాను. మూడు వాయిద్లలో 
తీరుస్తాను, రచనలనినాంటినీ 
ప్రస్దింపుడని. తన ‘అననాగ్రి 
అంతేవాసనని, తన బాల్య మిత్రుడనని 
ప్రేమతో శ్రీభరద్వాజ తన రచనలను 
య్వతుతా న్కు బహుమతిగ్ 
యివావాలనివంది’ అన్నారు. మా ఇద్దరి 
చిరకాల పురాతన మత్రి అది. నేను 
బాలుడను, ఆయన యవకుడు 
అవతుండగ్ స్నాహమయి్యంది. నేను 
వారి శిష్్యడను కాకపోవచుచాను. 
చనువతో ‘నీవ’ అని ఏకవచనంతో 
సంభోదించేవాణిణు. ఆయన అలాగ్ 
ననునా పలిచేవారు. పాఠకులు 
అభ్యంతర పడనక్కరేలేదనుకుంట్ను. 
అంతరంగంలో మాత్రం న్కు 
వారి యడల గురుభావం వందని 

గ్రహింపగలరు కద్. అయితే వారి 
ఔద్రా్యనినా స్నినాతంగ్ ఇలా 
తిరస్కరించాను. “మీ అననాగ్రి వద్ద 
పెరిగ్ననే వాతసుల్యంతోనే నీకూ, న్కూ 
మత్రి కుదిరింది. ఆయన గ్రి వద్దనే 
వారి రచనలేవీ నేను వెల చెలిలేంచకుండా 
పుచుచాకనలేదు.  ఒక్క ‘గోద్వైభవం’ 
తప్ప వారు బహూకరింపలేదు. 
దగగారగ్ తిరుగుతుననా వారే ఊరికే 
పుచుచాకుంటే ఎలా? నీ ప్రేమను 
దురివానియోగ పరచలేను. ఆరి్కంగ్ 
ఇచేచా స్తి వందికద్! నీ ఆశీస్సులే 
న్కు బాబా ఆశీస్సులు. నేను 
నీలానే అవావాలనే ఆశీస్సులు చాలు. 
న్కు వెలకే ఇవవా”. భరద్వాజ గ్రు 
సమ్మతించారు. అనినాంటి పైన 
లేఖనంగ్ స్యి ఆశీస్సులను 
అనుగ్రహించారు. అయితే వారు ననునా 
ఒక ప్రశనా అడిగ్రు “మా అననాగ్రు 
నీకు గోద్వైభవమనే తన కావా్యనినా 
ఒక్క ద్నిని బహూకరించారన్నావ. 
ద్నిపై వారు ఏమి వ్రాశారు?” నేను 
చెపా్పను “ఆత్మ సవారూపుడవైన మలాలేది 

పుననాయ్యకు” అని. శ్రీభరద్వాజ 
వెంటనే, ఎంతో ఆనందోతాసుహాలతో 
ఇలా స్పందించారు, “ఇందులో రండు 
పాయింటలే ఉన్నాయి. నీకు అలాంటి 
సంభోదనతో ఆశీస్సులిచిచానది 
స్క్షాతుతా నీ గురువే. అది నీ భాగ్యం. 
తనంత కావాలనే కద్. పైగ్ ఇచిచాన 
గురువెటి్టవాడు? మా అననాగ్రిలాంటి 
మహాతు్మడు. ఇంక నీకంటూ 
కావాలిసుందేమీ లేదు. ఎనినా జన్మలకైన్ 
నీకా్కలిసుందే నీ గురువ ఇచాచారు”. 
న్లో గురుభకితా, అనన్య శరణాగతిని 
ఉజవాలంగ్ ప్రదీపతాం చేశారు శ్రీభరద్వాజ. 
అంతే కాదు. తనకు అననాగ్రిపై 
గల భకితా గౌరవాలను ప్రకటించారు. 
ఇపు్పడొక విచిత్రం జరిగంది. అననాగ్రి 
ఆశీస్సులకు తమ్మడుగ్రు భాష్యం 
చెపా్పరు. ఆ చెప్పడంలో తనలోంచి 
స్యిన్థుని ఆశీస్సులు అంద్యి. 
ఇదే భావించాను. మా అననాగ్రిస్తా 
చాలు స్యిన్థుడిచిచానటేలే అని 
శ్రీభరద్వాజ సమాధ్నమ. ఇంతలో 
మా పెద్దమా్మయి వచిచాంది. ఆమెనూ 

(గత సంచిక తర్వ్యి)



 

18  2019

దీవించారు. “మీ పలలేల గూరిచా ఎటి్ట 
బంగ్ పడవదు్ద. ఏది కావాలో అదే 
ఇచిచాన నీ గురువ ఇలాంటివనీనా 
చూడగలడని తెలుస్కో. నీవ ఆయనినా 
స్మరించి అనుసరించడంలో మాత్రం 
వెనుదిరగకు స్మా”. ఇదీ వారి బాధ.

ఇంకో మఖ్్యంశానినా 
ఇచచాట ప్రస్తావించవలస వననాది. 
ఇది శ్రీభరద్వాజ గ్రి లోకజ్ఞతకు, 
ఋష్తావానికి, మారగాదర్శన నైపుణా్యనికి 
మచుచా తునక. అననాగ్రి పుత్రులకు, 
మఖ్యంగ్ పెద్ద కుమారుడైన 
అనంతకపృషణుగ్రికి అననాగ్రు 
పరమపదించిన తరావాత ఆపదలు 
రాబోతున్నాయని గ్రహించి, వారికి 
కంత మారగాదర్శనం చేశారు. ఇంకా 
వారు న్కు, తన అననాగ్రి కుమారులకు 
ఇచిచాన అమూల్యమగు ఉపదేశాలు 
కనినా యిచచాట ప్రస్తావించుటకు 
వీలుకానివి. శ్రీభరద్వాజ మందే 
చెప్పన అక్షరాలు వాసతావరూపం 
ధరించాయి. శ్రీభరద్వాజ కనినా 
సందరాభులలో న్తో మాట్లేడినపు్పడు 
నేను విభ్ంతికి లోనుకావాలిసు 
వచిచాంది. పరమ నిష్కల్మష్డు, 
స్యిన్థుని సరవాంతరా్యమితవాంలో 
నిరంతరం ఓలలాడే భకుతాడు, 
జీవితమంతా ఆయనకే అరి్పంచి 
అహోరాత్రులు కపృష్ సలి్పన తపసవా, 
స్ఖదుఃఖ్లను సమంగ్ సీవాకరించిన 
మేరుధీరుడు శ్రీ భరద్వాజ. ఈయన 
దగగార గమ్మతుతాంది. తండ్రిగ్రినైతేనేం, 
తన తలిలేగ్రినైతేనేం (న్ వద్ద ఆమెను 
స్మరిస్తా వండేవారు) అననాగ్రలేను వారి 
కుటంబాలను తన కుటంబానినా, తన 
అనుచరులను అందరినీ ప్రేమించారు. 
కాని ఎక్కడా మమతావానికి గ్ని 

వా్యమోహానికిగ్ని లంగలేదు. తన 
భార్య అన్రోగ్యవతి. అయిన్ దుఃఖ 
పడలేదు. కపృంగపోలేదు. అననాగ్రి 
కుటంబమ ఆపదలోలే వందని తాను 
దీనుడు కాలేదు. వారి క్షేమానికై 
తాను స్యి కపృపను అరి్ంచారు. 
భకుతాడైన వాడికి మామూలుగ్ 
లోకజ్ఞత ఉండదు. కాని శ్రీ భరద్వాజకు 
అందరూ స్యి సవారూపులే. 
అలాగ్ ఆవశ్యకతమతే ఎవరలాంటి 
సవాభావమతో, ఎపు్పడు ఎలా 
ప్రవరిస్తారో ద్నికి తగనటలేగ్ తాను 
ఎలా ప్రవరితాంచాలో, స్యిబాబా తనకు 
లోలోన ఉపదేశవాణి వినిపంచేవారు. 
ఇలాంటి కనినా ఉద్హరణలను 
న్కు ఎరిగంపబడా్యి. 
వానినుటంకించటం, పొడిగంపు భీతి 
వలలే మానివేస్తాన్నాను,

శ్రీ భరద్వాజ న్కు యిచిచాన 
స్యి పుసతాకాలనీనా పఠంచాను. 
మఖ్యంగ్ స్యి లీలామపృతం, 
శ్రీ గురు చరిత్ర , స్యి సనినాధి 
ఎనోనామారులే పారాయణం చేశాను. 
మఖ్యంగ్ స్యి లీలామపృతం, స్యి 
సనినాధి ఒక విధంగ్ పరిశోధన్ 
గ్రంథమలు. వీనిని వ్రాయడం వెనుక 
శ్రీ భరద్వాజ చేసన కపృష్ని గూరిచా వారినే 
ప్రశినాంచాను. వారు ఇలా అన్నారు 
“స్యి బాబాను గూరిచా వీలయినంత 
సమగ్రంగ్ తెలిసకోవాలనే ఆపేక్షతో 
నేను 12 సం||రాలు మహారాష్ట్ర 
దేశంలో పర్యటించాను. చాలా 
ప్రాంతాలు కాలినడకన పర్యటించాను. 
ఎందరో స్యి భకుతాలను కలిస 
ప్రత్యక్షంగ్ వారరిగన వాసతావాలినా 
వారినుండి స్కరించాను. బాబాకు 
ప్రత్యక్ష శిష్్యలను కలుస్కని వారు 

చెపే్పవి వింటూవంటే న్కు బాబా 
ప్రత్యక్ష్స్నినాధ్యం లభిస్తాండేది”. 
అపుడు నేను అన్నాను, “కాలినడకన 
ఇంత కాలమ ఇంత స్విశాల 
ప్రాంతమ పర్యటించడంలో 
నీవెంత కష్టపడా్వో. ఇది ఒక మహా 
తపస్సు. నీ ఈ పర్యటనలో ఒక 
సనినావేశానినా మచుచాగ్ వినిపంచితే 
సంతోష్స్తాను.”  శ్రీ భరద్వాజ ఒక 
విచిత్ర సంఘటనను గురించి ఇలా 
చెపా్పరు. ఒళ్ళు గగురొ్పడిపంచేది అది. 
“ఓస్రి ఓమారుమూల గ్రామంలో 
బాబాగ్రి ప్రత్యక్ష శిష్్యడు, భకుతాడు 
అయిన ఒక వపృదు్ధడున్నాడనీ విని, 
వారిని కలవడానికి రండు రోజులు 
నడిచి, వారింటికి వెళ్ళును. తాళం 
ప్రత్యక్ష్మంది. ప్రక్కవాళళునడిగతే,  
రండు రోజులకిగ్నీ రారని చెపా్పరు. 
నేనలాగ్ వెనుదిరగకుండా వాళ్ళు 
వచిచాంద్కా వారింటి వాకిటినే 
వండిపోయ్ను. ఆ రండు రోజులు 
భోజనం లేదు. ఎవరినీ అడగలేదు. 
ఆ మసలాయన వచిచాన తరావాత 
నీవెవరన్నారు. నేను వివరించాను, 
నేను వచిచాన లక్ష్మ. ఆయన తీవ్రమన 
పరుషజాలంతో కసరి కట్్టడు. “ఆ 
స్యిబాబా ఎవరో న్కసలు తెలియనే 
తెలియదు. నీవిక్కడనుండి లేచిపో” 
అన్నాడు. “అలా కాదు, మీరు నిజంగ్ 
బాబా భకుతాలే. మీరు న్కు వారిని గూరిచా 
చెప్ప అనుగ్రహించేద్కా నేను కదలనే 
కదలను” అన్నాను. బూతులు తిట్్టడు. 
నేను సహించాను. చివరకు కర్ర 
తీసకని కట్టడానికి సద్ధమయ్్యడు. 
ద్నికి నేను సంసదు్ధడనయ్్యను. 
అపుడు ఆయన కర్ర పారేస, న్ పై 
దయ చూపారు. “రా న్యన్! నీ 
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కోసమే ఎదురు చూస్తాన్నాను. రాత్రే 
బాబా కలలోకి వచిచా, న్ ఆంతరంగక 
భకుతాడొకడు తెలుగువాడు 
వస్తాడు. నీవ అతనికి ననునా గూరిచా 
కావలసనదంతా చెపు్ప” అన్నారు. ఆ 
మసలాయన ననునా లోనికి తీసకని 
వెళ్ళు రండుననార రోజులు తన యింట 
ఆతిథ్యమిచాచాడు. ఇంటి నిండా ఎట 
చూచిన్, స్యిబాబా పట్లే. ఎనలేని 
ప్రేమ చూప, ననునా గూరిచా బాబాకి 
ప్రియమన బిడ్వని అన్నారు. ఎనోనా 
సంగతులు చెపా్పరు.” ఈ వపృతాతాంతమ 
వింటననా న్కు రోమాంచితమ, 
పులకితగ్త్రుడనై బాబా సనినాధిలో 
ఉండి పోయ్ను.

ఓస్రి శ్రీభరద్వాజ ననునా 
ఒంగోలులో వాళళు స్యి మందిరానికి  
తీసకని వచిచా క్రొతతా మందిరం 
కట్టబాటను చూపంచారు. సంభాషణ 
ఫేక్ గురువల మీదకి మళ్ళుంది. “సద్ధ 
పురుష్లయిన వారే సదుగారుతవామ 
వహించడానికి అరు్లు. మనకు 
సదుగారువ లభించాలని మనలో 
తపన ఉండి, భగవంతుడిన్శ్రయిస్తా, 
సమయం వచిచానపు్పడు భగవంతుడే 
సదుగారువను మన వద్దకు పంపస్తాడు. 
కందరు పూరణు పురుష్లు కాకుండానే, 
తామే గురువలమని చాటతుంట్రు. 
తానే ఉద్ధరణ పొందని వాడు 
ఇతరులనెటలే ఉద్ధరింపగలడు? 
కావన అటి్ట వారిని ఆశ్రయించరాదు” 
అన్నారు. నేనన్నాను “కందరు మరీ 
ష్రీ్ స్యిబాబా లాంటి సదు్దల 
ఫోటోలు పెట్టకని, వారిని గూరిచా చెపూతా 
ఉన్నారు కద్”. ద్నికి శ్రీభరద్వాజ 
ఇలా అన్నారు, “ఇటి్ట వారిలో 
కందరికి బాగ్నే భకితా ఉంటంది. 

మరి కందరు అలా బాబా బొమ్మ 
పెట్టకపోతే జనం రారని అలా చేస్తారు. 
కాని తమను తామ గురువలమని, 
చాటకుంటూ, కన్నాళళుకు 
మేమ బాబాతో సమానులమని 
చెపు్పకోవడానికి వెనుకాడరు. వీరు 
తమకు హాని చేస్కుంటూ లోకానికి 
హాని చేస్తాంట్రు. ఇటి్ట వారికి న్ 
పద్ధతి నచచాకపోగ్, నేను తమ కీరితాకి 
అడు్వస్తాన్నానని అనుకోవడం కూడా 
జరుగుతోంది. అటి్ట వారికి నేను 
స్పష్టంగ్ చెపా్పను. తమ క్షేమానికి, 
లోక క్షేమానికి చెపా్పనే కానీ, మీకు 
అడు్రావటం న్ అభిమతం కాదని”.

ఇక చివరోలే మగంచేమందు 
ఒక సనినావేశమ చెపాతాను. 1989 
సెలవలోలే న్ సవాగ్రామం గురజాల 
వెళ్ళును. ఇంటరీ్మడియట్ స్్పట్ 
వాలు్యయేషన్ ఒంగోలులో వచిచాంది. 
ఒంటోలే ఏం బాగలేదు. చాలా నీరసంగ్ 
ఉంది. గురుదేవలను ప్రారి్ంచాను 
కరతావ్యం కఱకై. ఒంగోలు తప్పక వెళ్ళు 
అన్నారు. అలాగ్ ఇందిర గ్రింటోలే 
ఉంటూ వాలు్యయేషన్ వరు్కకు 
హాజరయ్్యను. ఓ వారం కాగ్నే 
ఏదో అవాంతరం వచిచాంది. మధ్యలో 
ఇంటికి వెనుదిరిగ పోవలిసు వచిచాంది. 
వెళ్ళు మందు శ్రీభరద్వాజతో కాస్పు 
గడుపుద్మని అని్పంచింది. ఇందిర 
సహాయంతో రాత్రి 7:45 వేళ కలిస్ను 
వారి సవాగపృహంలో. ఆ రోజు అదేమిటో! 
అంతటి కరుణ న్పై!! రాత్రి 10:45 
ద్కా మాట్లేడుకున్నామ ఇరువారం. 
ఎకు్కవగ్నే సంభాష్ంచారు. అదే 
వారితో చివరి కలయిక అని న్కేం 
తెలుస్?

చాలాస్పు ఆధ్్యతి్మక స్ధనకు 

సంబంధించిన విషయ్లు, 
కనినా విచిత్ర పరిస్తులోలే ఎలా 
ప్రవరితాంచాలో చెపా్పరు. ‘మనలినా 
ఎదుట కనియ్డుతూ, వెనుక 
తెగన్డేవారు వంట్రని తెలుస్కో’ 
అన్నారు. అంతేకాదు ఒక్కక్కస్రి ఒక 
మహాతు్మని చుటూ్ట చేరిన అనుచర 
బపృందంలో కలియగధరా్మనినా బటి్ట 
ఎలా రాకూడని భావాలు, ఘరషిణలు 
వస్తాయో, అవి వచిచానపు్పడు 
ఒక్కక్కస్రి ఆ మహనీయలు కూడా 
కాలానికి విడిచి పెటి్ట, ఏం చేయలేని 
స్తికి రావటం ఎలా జరుగుతుందో 
న్కు వివరించారు. ఇవే విషయ్లను 
కనినా వారి అననాగ్రు కనినా రచనలలో 
ప్రస్తావించారు. ఇందులో వకతా యొక్క 
ఆతీ్మయత కలదు. వివరాలు ఇపుడు 
వ్యకతామ చేయదగనవి కావ. నేను 
అన్నాను “మీ ఇద్దరు స్దరుల వంటి 
మహాతు్మల చుటూ్ట కూడా అలాంటి 
సనినావేశాలు తప్పవననామాట”. 
శ్రీభరద్వాజ చెపా్పరు “తప్పదు. ఇది 
మహనీయలకు చెందినది కాదు. 
కలియగ ధర్మం”. అయితే వారి 
మాటలోలే ఒక నిరిలేపతాత గోచరించింది. 
నిససుంగంగ్ భాష్ంచారే తప్ప, 
అంటకనలేదు. భార్య, పలలేల 
విషయంలోనే స్మాను్యలం 
వా్యమోహంలో చికు్కకుంట్ం. ఆయన 
తన అశేష అనుచరగణమనకు 
సంబంధించి కూడా, వా్యమోహంలో 
చికు్కకనలేదు. చాలా గంభీర మద్ర 
ద్లాచారు ఇవి చెపూతా. ఒక విధంగ్ 
తాను భూమిపై నరదేహంతో 
వండవలసనపని లేదని వారి మాటలోలే 
వెలలేడవతోంది ధవానిగ్. అయితే 
న్ చిననాబుర్రకు అపు్పడు తట్టలేదు. 
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వారన్నారు, “మహాతు్మల ద్వారా దిగవచేచా 
ప్రణాళ్క మాత్రం ఆగదు. ద్నికి తమ 
వ్యకితాగత జీవితానినా సమరి్పంచుకననా 
అనుచరుల ద్వారా అది కనస్గుతూనే 
వంటంది. నీకింకో సంగతి చెపాతాను. 
నీవ జాగ్రతతాగ్ ఉండు, స్ధన తీవ్రంగ్ 
చేస్తా, ఒక సద్ద పురుష్ని ఆశ్రయించి, 
పైకి వెళ్తాననా కదీ్ద మనచుటూ్ట చాలా 
మంది చేరతారు, అందరూ నిజాయితీ 
గల ఆధ్్యతి్మక స్ధకులే కాకపోవచుచా. 
కందరు తమకు నచిచానంత స్పు 
మనతో నిలిచియండి, ఆ వెనుక 
నిందించడం, దుష్పరిచారం చేయటం 
చేస్తారు. మనలినా కీరితాంచే వాళళుని, వీళళుని 
కూడా సమానంగ్నే చూడాలి. అంతే 
కాదు, ఎపు్పడూ మనకు ఋజుతవాంతో 
కూడిన సహకారమే లభ్యమవతుందని 
ఆశింపరాదు. కలి ప్రేరితులైన రకరకాల 
వారి ప్రవరతానను కూడ సమదపృష్్టతో 
తట్టకోవటం నేరుచాకోవాలి”. 
నేనన్నాను, “ఇవి మీ అనుభవంలోని 
అంశాలా ?”, శ్రీభరద్వాజ “నీకూ! మన 
అనంతకపృషణుకు కూడా పనికి వస్తాయి, 
ఈ గుణ పాఠాలు ” అని అన్నారు...

ఆయన ఉపదేశం గంటననార పైగ్ 
అనేకాంశమల పైకి దరిలేంది. అది న్కు 
చరమోపదేశమా? పరమోపదేశమా? 
న్చెవలోలే ఇప్పటికీ ఆ ఋష్ కంఠధవాని 
గంగరులే తిరుగుతూనే ఉంది. ఓరకమన 
గ్ంభీర్యం, మాధ్ర్యం, మార్ధవం, 
సౌకుమార్యం కలిగన ఒక విచిత్రమన 
పలుకబడి వారిది. అట తన తలిలేగ్రి 
మార్దవం పుణికి పుచుచాకున్నారు. 
తండ్రిగ్రి దీక్షా గ్ంభీరా్యలు 
సీవాకరించారు.

నేను ఒక రకమన ధ్్యన స్తిలో 
గొనిపోబడా్ను. ఉననాట్టండి న్కో 

భావం కలిగంది. అదే వారితో అన్నాను. 
“నేనూ, అనంతకపృషణు, మీ అననాగ్రి 
కుటంబం, ఇంకా కందరం భకుతాలం 
ష్రీ్ పూరవాం వెళ్ళుమ. ఇలాకాక ఈస్రి 
మేమిరువారం నీ వెంబడే ష్రీ్ రావాలని 
ఉంది. తీసకని వెళ్ళు.” అపు్పడు శ్రీ 
భరద్వాజ అన్నారు. “నేనెపు్పడు ష్రీ్ 
వెళ్తానో, న్కే మందుగ్ తెలీదు. 
ఏంచెప్పను మీకు?”. నేను అన్నాను, 
“అప్పటికపు్పడు అనుకున్నా సరే 
అనంతకపృషణుకు ఫోనోలే చెపు్ప, వెంటనే 
సద్దమయి మేమిద్దరం వస్తాం”. కాని 
శ్రీ భరద్వాజ మౌనమద్ర ద్లాచారు. 
దీని భావమేమిటో వారు తరావాత 
మూడు రోజులకు పరమపదించగ్ 
తెలిసంది. న్తో మాట్లేడుతూ అలా 
సగరటలే కాలుస్తానే వన్నారాయన. 
నేనది సహింప లేకపోయ్ను. 
ఎందుకంటే ఇటవంటి దపృఢ దీక్షా 
బదు్ధడైన స్యిభకుతాడు లోకానికెంతో 
అవసరమ. పైగ్ అతనితో వ్యకితాగత 
అనుబంధం మెదలగ్ అతనితో 
అన్నాను. “ఈ సగరటలే వలలే నీ ఆరోగ్యం 
దెబ్బతింటంది కద్! మానేయరాదూ!” 
ఆయన “మానేయడం మంచిదే. 
కుదరడం లేదు.” అన్నారు.(ఇక్కడ 
మనం గమనించ వలసన విషయం 
ఒకటి వననాది. జతేంద్రులయిన 
మాస్టరుగ్రికి సగరటలే మానడం 
అస్ధ్యమా? అయితే ఆయన 
చరాల స్వామిని మొదటిస్రిగ్ 
దరి్శంచినపుడు, ఆయనకు సగరటలేను 
ప్రస్దించడమే కాకుండా, ఆ తరావాత 
కూడా ఆయన సశరీరులుగ్ వననాంత 
వరకు సగరటలే మాస్టరుగ్రికి 
పంపంచేవారు. అందులోని 
అంతరార్ధం ఏమిటో వారికే తెలియ్లి. 

అంతేగ్క మహాతు్మల చరిత్రలలో 
కూడా వారు పొగ పీలచాడం గమన్ర్ం 
-- సంకలన కరతా) వారి యందుననా 
చనువతో ఇలా అన్నానే తప్ప వారికి 
సలహాలు చెపే్పంత గొప్పవాడినని 
మాత్రం కాదు. వారి చరణ కమలాలకు 
నమస్కరించి వెనుదిరిగ్ను.

నేను కంత ప్రస్తావించటం 
మరచాను. శ్రీ భరద్వాజ చివరోలే 
అననాగ్రి లాగ్నే హోమియో వైద్యం 
చదివి, స్వ చేయ్లనే తలంపుతో 
శ్రద్దగ్ ఆ గ్రంథాలను అధ్యయనం 
చేస్రు. న్తో కనినామారులే ఆ 
వైద్యం గూరిచా ప్రస్తావించారు. అంతే 
కాదు. చాలా మంది వారి శిష్్యలకు 
తెలిసయంటంది. చివరోలే స్యిబాబా 
ఆదేశం పై ‘భారత స్వాతంత్రోద్యమ 
చరిత్ర’ ను గూరిచాన వాసతావాలను 
పరిగణనలోనికి తీసకంటూ ఒక 
పుసతాకం వ్రాయ్లనిపంచింది వారికి. 
బ్రిటీష్ చరిత్రకారులచే మనదేశ 
చరిత్ర కంత వక్రీకరింపబడ్ది. బ్రిటీష్ 
మానసపుత్రులైన కందరు భారతీయ 
చరిత్రవేతతాలు ఆ ఒరవడిని అటేలే 
కనస్గంచారు. స్వాతంత్రో్యద్యమ 
చరిత్రకు సంబంధించి కూడా, 
ఎందరో తా్యగమూరుతాల చరిత్రలు 
వెలుగులోకి రాలేదు. పైగ్ న్యకుల 
జీవితాలే కాక మధ్యమశ్రేణి 
కార్యకరతాలెందరో బలి అయిన వారి 
చరిత్రలు అసలు వెలుగుచూడలేదు. 
ప్రశసతాలోకి వచిచానవారి కథలోలే కూడా 
మఖ్యసనినావేశాలు వెలుగులోకి 
రాలేదు. అంతేకాక అసలయిన 
ఋజుతవాం, మన దేశానికి పనికి 
వచేచా స్రమయిన సైద్్ధంతిక 
పున్ది కలవారికి ప్రామఖ్యం తగగా, 
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ఆంగ్లేయల అడుగులకు మడుగులతేతా 
వంచకులయిన న్యకులకు 
ప్రాధ్న్యం హెచిచాంది. ద్ని పరిణామమే 
వరతామానం. కావన అసలయిన చరిత్ర, 
సమగ్రంగ్ భారతదేశ సవారాజ్యమను, 
భారత ధర్మ ప్రతిష్్టపనను జమిలిగ్ 
దపృష్్టలో పెట్టకని రాయ్లి. ఇదీ 
భరద్వాజ గ్రి లక్ష్మ. కనినా 
యేండులే పటే్ట ప్రాజెకు్ట అది. దపృఢ 
దీక్షా కంకణధ్రియై, పరిశోధన 
చేస్తా ఆయన ఎనోనా గ్రంథాలు బాగ్ 
ప్రాచుర్యంలోకి రాకుండా ద్గనవి 
చదవటం మొదలు పెట్్టరు. న్తో 
ఈ సంగతి మచచాటిస్తా ఏవయిన్ 
అలాంటి రిఫరన్సు కు పనికి వచేచా 
గ్రంథాలు చెప్పమన్నారు. నేను  న్కు 
తోచినవి, చదివినవి చెపా్పను.

నేను వారి పరమపద ప్రాపతాకి 
మూడు రోజుల మందే కలిస్ను. 
అది న్ భాగ్యమే. పూజు్యలు. వదిన 
గ్రి కందజేయమని నందదీప్ 
స్వనీర్ న్కిచాచారు శ్రీభరద్వాజ. 
న్కూ ఒక కాపీ ఇచాచారు. 
కారంపూడిలో వైద్య స్వలో వండగ్ 
మిత్రులు న్కు నిద్నంగ్ చెపా్పరు 
భరద్వాజ గ్రికి ఒంటోలే బాగలేదని. 
పరమపదించారని చెపేతా నేను 
తట్టకోలేనని. మరానాడు ఉదయ్నికి 
గ్ని న్కు నిజం తెలియలేదు. 
వదినగ్రికిచిచాన పుసతాకమంద జేయక 
మనుపే, వదినగ్రే ఒంగోలు, 
వెళళువలస వచిచాంది. అననాగ్రి 
కుటంబసభ్్యలంతా ఒంగోలు 
వెళ్ళురు. నేనూ, పెద్దమా్మయి, అలులేడూ 
విశాఖపటనాంలో వారి యింటోలే 
ఉన్నామ. భరద్వాజగ్రు వెళ్ళుపోయిన 
రండో రోజే కల వచిచాంది. కలలో 

వారు కన్పడా్రు. హరిత వస్తధ్రియై 
నేలకు నింగకీ నడుమ ఉన్నారు. 
ఎందరో భకుతాలు వారిచుటూ్ట ఉన్నారు. 
నేను కనీనారు నిండిన కనులతో 
వేడుకున్నాను. “నీవ కూడా వెళ్ళుపోతే, 
మా గతి ఏం కానూ! మారగాదర్శనం 
చేయించేవారు కావాలి. పైగ్! నినునా 
చూస్తా, నీతో కలిస సంభాష్ంచే 
సనినావేశం న్కు కావాలి ”. శ్రీభరద్వాజ 
అన్నారు “ఏం దిగులు పడకు. నేను 
నీకు కన్పడుతూనే ఉంట్ను. నీ 
వెంటనే ఉంట్ను. మరలా కలుద్్దం.” 
చాలా తపృపతాగ్ ఉంది సవాపనామయి 
పోయేపాటికి.

ఆ నెలరోజులు వారికెంతో 
ఇష్టమన శ్రీగురుచరిత్ర పారాయణం 
చేశాను. నిద్రలో ఓ రోజు కల వచిచాంది. 
పంచనదీ సంగమం, అచచాట ఔదుంబర 
వపృక్షం, శ్రీ నపృసంహ సరసవాతీ గురుల 
పాదుకాస్లి దర్శనమిచాచాయి. చాలా 
ఆనందం కలిగాంది. శ్రీభరద్వాజ ననునా ఓ 
విధంగ్ ఇలా ష్రీ్ తీసకని వెళ్ళుడనే 
ఆనందించాను.

శ్రీభరద్వాజ అతి తీక్షష్ణమన 
మేధ్వి. ప్రజా్ఞశాలి. మేధతో, తారి్కక 
ప్రజ్ఞతో జజా్ఞసగ్ బయలుదేరింది 
అతని జీవిత ప్రయ్ణం. అసలే 
లోపల ‘లోతయిన గుండె! హపృదయ 
వికాసమూ పెరిగంది స్యి సనినాధిలో. 
(A good composition of sharp 
head and noble heart) శ్రీభరద్వాజ 
తతాతావానికి సరిపోయే శోలేకం ఒకటి 
భవభూతి విరచితం కలదు.
“వజ్రాదప కఠో రాణి, మపృదూని 

కునుమాదప
లోకోతతారాణాం చేతాంస, 

కోస్విజా్ఞతుమర్తి ”

వజ్ం కంటే దపృఢమూ, పూవ కంటే 
మపృదులమూ అయిన లోకోతతారుడయిన 
అతని చేతస్సు ఎవరు గ్రహించగలరు? 
అతని కనునాలలో ఒకో్కస్రి భారత 
సవారాజో్యద్యమపు తొలి రోజులోలేని 
ఒక విపలేవ వీరుడు కని్పస్తాడు. 
ఒకో్కస్రి ప్రాచన వేదకాలపు 
తపసవా కని్పస్తాడు. శ్రీభరద్వాజ ఒక 
మిస్టక్. పై శోలేకం వారి తండ్రిగ్రు 
శ్రీమాన్ ఎకి్కరాల అనంతాచారు్యల 
వారికీ, వారి అననాగ్రు శ్రీమాన్ 
కపృషణుమాచారు్యల వారికీ వరితాస్తాంది. 
విచిత్రంగ్ తండ్రిగ్రు 1979లో 
పరమపదించారు. 5 ఏండలేకు అనగ్ 
1984లో వీరి అననాగ్రు, 1989లో 
వీరు పరమపదించారు. ఇందులో 
పారమార్కమయిన స్చిక ఏమిటో? 
ఏమయిన్ ఆంధ్రదేశమ పైబడి 
ఉర్రూతలూపన ఆధ్్యతి్మకమయిన 
ఉపె్పన వీరి జీవనం. ద్నికి 
నిలుపుదల లేదు. కనస్గుతూనే 
ఉంటంది. శ్రీభరద్వాజ గ్రికి రండు 
కోరికలుండేవి.

1. స్యిబాబా గ్రు నిరే్దశించిన 
సమగ్ర చారిత్రాత్మక పుసతాక రచన.

2. అననాగ్రి అనుచర బపృందం, 
తన అనుచర బపృందం కలస ఒకటిగ్ 
పనిచేయ్లని. న్కు సవాయంగ్ 
చెప్పనవి. ఏలనో ఈ రండూ ఇప్పటికీ 
నెరవేరలేదు. నెరవేరవని కాదు.

న్ ఈ రచన పూజు్యరాలయిన 
పనినాగ్రికి (భరద్వాజ గ్రి జీవిత 
భాగస్వామి) అంకితం!
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సాయి సమాధి అయిన రోజు నాక్ 
యిప్పటికీ గుర్తి!
చిదంబర్, అహ్మద్ నగర్

అహ్మదునగర్ కు చెందిన 
చిదంబర్ శిరిడీలో స్యిని 

ప్రత్యక్షంగ్ చూసన భాగ్యశాలి. 
ఈయన స్యి సంస్్నంలోని 
పనిచేశారు. తన చిననాన్టి స్మపృతులను 
ఆయన ఇలా చెపా్పరు:

నేను ఆగస్్ట 22, 1914 
లో శిరిడీలోనే జని్మంచాను. మా 
పూరీవాకులు ఏన్డో శిరిడీలో 
స్రపడా్రు. న్ న్లుగవ 
సంవతసురంలో శ్రీ స్యి మహాసమాధి 
చెంద్రు. నేను బాల్యంలో కూడా 
మసీదులో ప్రతిరోజు గంటలు, గంటలు 
కూరుచానేవాడిని. ఆయనను ‘బాబా’ 
అని పలిచేవాడిని. న్ వయస్సుకు తగగా 
కబురులే ఎనోనా చెపే్పవాడిని. అప్పటోలే 
ఆయన మా బంధ్వ కాబోలు 
అననాటలేగ్ ప్రవరితాంచే వారు. అయితే ఆ 
బంధ్తవామ ఏమిటో తెలిస్దికాదు. 
నేను కూడా తెలుస్కోవడానికి 
ప్రయతినాంచేవాడిని కాదు.

స్యిబాబా మహాసమాధి 
అయిన రోజు న్కు ఇప్పటికీ గురేతా. 
అంతిమయ్త్రగ్ ఆయన దేహానినా 
భకుతాలంతా ఊరేగంచారు. ఊరేగంపు 
మసీదు నుండి బయలుదేరి అపు్పడే 
నిరా్మణం పూరతాయిన సమాధి 

మందిరం ప్రక్కగ్ వెళ్ళుంది. ఆ 
రోజులలో అందరూ ఈ మందిరానినా 
బాబా ఆలయం అనేవాళ్ళు.

క్రమంగ్ న్ హపృదయమలో  
బాబా పటలే న్ తలిలే మీద  వండేలాంటి  
ప్రేమ ఏర్పడింది. నేనెపు్పడు ఇంటోలే 
కనిపంచక పోయిన్ మా అమ్మ 
మసీదుకచిచా చూస్తా నేను అక్కడే 
వండేవాడిని. బాబా కూడా ఎంతో 
ప్రేమగ్ న్ స్్యికి తగన కబురులే 
న్తో చెపే్పవారు. ఎంతో సరద్గ్ 
ఆడించేవారు.

ఒక రోజు స్యంత్రం నేను బాబా 
ప్రక్కనే కూరొచాని వన్నాను. అపు్పడు 
మా అమ్మ న్కోసం వచిచాంది. ఆమె 
రమ్మననా సమయ్నికి నేను ఇంటికి 
రాలేదని, తరావాత ఎనినా కబురులే చేసన్ 
కూడా వెళలేలేదని ఆమెకెంతో కోపం 
వచిచాంది. కనుక ఆమె వెంటనే న్ 
జబ్బ పట్టకుని బలవంతంగ్ లేవదీస 
ఇంటికి లాకు్కపోతోంది. మసీదు 
ప్రహరీ ద్టి బయటకు వచాచామో లేదో 
ఆమె విస్గుతో ననునా తిటి్ట, వీపు మీద 
న్లుగు దెబ్బలు వేసంది. నేను పెద్దగ్ 
ఏడాచాను. న్ ఏడుపు విన్నారు కాబోలు 
బాబా మమ్మలినా వెనకు్క పలిపంచి 
మా అమ్మతో ఏదో చెపా్పరు. ఆయన 

మాటలనీనా స్పష్టంగ్ అర్మవతున్నా, 
ఆయన భావమేమో అపు్పడు న్కు 
స్పష్టంగ్ అర్ం కాలేదు.

తరావాత న్ 12వ ఏట ఆయన 
చెప్పన విషయం న్కు అర్మయింది. 
న్ మఖం మీద కుడివైపుకు పెద్ద 
వాపు కనిపంచింది. ఆ సమయంలో 
బొంబాయి నుండి వచిచాన ఒక 
వైదు్యడు శిరిడీలో వన్నారు. 
చికితసుకు లంగని ఒక వా్యధినుండి 
స్యికపృపతో విమకుతాలవడానికి 
ఆ డాక్టరు కంతకాలం శిరిడీలో 
వన్నారు. ఎందుకోగ్ని ఆయనకు 
న్ మీద అపారమన మకు్కవ 
ఏర్పడింది. ప్రతిరోజు స్యంత్రం 
ఆయన నడకకు వెళ్లేటపు్పడు ననునా 
కూడా తీస్కువెళ్తుండేవాడు. 
న్కు మఖంమీద వచిచాన వ్రణం 
గురించి ఆయనను అడగమని మా 
అమ్మ చెప్పంది. నేను అలాగ్ చేశాను. 
ఆయన ద్నినా బాగ్ పరిశీలించి, 
శస్తచికితసు చేయ్లని చెపా్పరు. ఆ 
రోజులలో శస్తచికితసుకు అవసరమన 
సదుపాయ్లు బొంబాయి నగరంలో 
మాత్రమే లభించేవి. మా ఆర్ిక 
పరిస్తుల వలన న్ తలిలేదండ్రులు 
ననునా బొంబాయి తీస్కువెళ్ళు 
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పరిస్తులోలే లేరు. కానీ న్న్టికీ 
పెరుగుతుననా ఆ వ్రణమను చూచి 
వారంతో ఆందోళన చెంద్రు. 
ఒక రోజున న్ న్లగావ యేట 
మసీదు నుంచి మా అమ్మ ననునా 
రండు దెబ్బలుకటి్ట ఇంటికి 
లాకు్కపోతుననాపు్పడు మమ్మలినా వెనకి్క 
పలిచి బాబా చెప్పన మాటలు ఆమెకు 
గురుతాకచాచాయి. “ఈ నీ కడుకు ఎవరో 
కాదు. గతించిన నీ తండ్రే మరల నీ 
కడుకుగ్ జని్మంచాడు. గత జన్మల 
నుండి అతడు న్కెంతో ఆతీ్మయడు. 
కనుక అతడిని నువవా కట్టకూడదు” 
అననావే ఆన్టి మాటలు. ఆ సంగతి 
గురుతాకు రాగ్నే మా అమ్మ ఆ 
విషయం న్తోను, వాళళు అమ్మతో 
చెప్ప, మా న్ననాకు కూడా మఖం 
మీద కుడి వైపున అటవంటి కణితి 
వండేదని చెప్పంది.

ఆ రోజు గురువారం స్యంత్రం 
మా ఇంటిలో ఉననా స్యిబాబా 
పటం మందు ఉననా ప్రమిదను మా 
న్ననా వెలిగంచి బాబాను స్మరించి 
న్ నసట విభూతి పెటి్ట పటంలోని 
బాబా కేస చూస్తా “బాబా! ఈ 
రోజు నుండి ఈ పలలేవాడి పేరు 
మారిచా, వాళళు తాత పేరు ‘అపా్ప’ అని 
పలుచుకుంట్మ. అదే కద్ మీఆజ్ఞ” 
అన్నాడు.  ఆన్డు మసీదులో ఉననా 
భకుతాలందరికీ మా తలిలేదండ్రులు 
కలకండ పంచారు. చిత్రం! న్టినుండి 
మూడు రోజులలోగ్ ఏ మందూ 
వాడకుండానే న్ మకు్క మీది కణితి 
అణిగ పోయింది. ఇక మరల ద్ని 
జాడ కూడా కనిపంచలేదు.

స్యి ఎననాడూ రంగు దుస్తాలు 
ధరించలేదు. చివరికి కాష్యం కూడా 
ధరించలేదు. అందుకే అటవంటి 

వస్్రాలు ధరించి యననాటలే చిత్రించే 
యీన్టి పట్లను చూసనపు్పడు 
న్కు ఎంతో అసంతపృపతాగ్ వంటంది.

ఈన్డు తిరిగ వెనుకటి రోజులు 
గురుతా తెచుచాకుంటే స్యి సనినాధి 
వలన నేను గ్రహించిన కనినా సతా్యలు 
మనస్సులో మెదులుతాయి.

మహాతు్మల సనినాధిలో వననాపు్పడు 
మన శరీరమ, మనస్సు కూడా 
మన ప్రయతనామే లేకుండా పవిత్రమ 
స్శిక్షితులమవతామ. అంతేకాదు 
జీవిత మధ్య కాలంలో స్యి వంటి 
మహాతు్మల స్నినాధ్యమ దరికినపు్పడు 
కూడా మన మనస్సు పవిత్రమ 
అప్పటి నుండి అప్రయతనాంగ్నే 
మన తలంపులు క్రియలు 
పవిత్రమవతాయి. ఉతతామ సంస్్కరం 
ద్నికి అదే మనలో నెలకంటంది. 
శాంతి లేక అలమటించే వారికి అటి్ట 
మహనీయల స్నినాధ్యంలో శాంతి 
లభిస్తాంది. అందుకే వారు ప్రత్యక్ష 
భగవతసువారూపులు.

అంతేకాదు స్యి వంటి 
మహనీయలలో మరొక చిత్రం 
వననాది. వారి తతవాం మనకు అర్మన 
కలది వారిని అర్ం చేస్కోవటం 
మరింత కష్టమపోతుంది.  ఒక గ్జు 
పట్టకం లోనించి వెలువడే కాంతిని 
చూస్తాననాపు్పడు అందులో చిత్ర 
విచిత్రమన రంగులు కనిపస్తాయి. 
ఆ పట్టకానినా ఒక్కక్క కోణంలోంచి 
చూసనపు్పడు ఒక కతతా శోభ ఎపు్పడూ 
గోచరిస్తానే వంటంది. మహాతు్మల 
తతవాం కూడా అటి్టదే. ఇంతకంటే 
కూడా మరొక స్రూప్యమననాది. 
వారి తతావానినా అర్ం చేస్కోచూడటం 
ఆకాశానినా గమనించడంలాగ్ 
వంటంది. చూసనకదీ్ద మరి కనినా 

నక్షత్రాలు కతతావి కనిపస్తాంట్యి. 
అంతేకాక అంతకు మందు వచిచాన 
గ్రహాలు, నక్షత్రాలు కతతా శోభ 
నిత్యనూతనంగ్ కనిపస్తాంది. 
వాటినెంత చూసన్ యింకా 
తెలుస్కోవలసనదెంతో వంటంది. 
ఆకాశంలో గ్రహంగ్ ప్రకటమయే్య 
గురువ (బపృహస్పతి)ను గూరిచా 
సరవామ తెలుస్కోవచుచానేమోగ్నీ, 
ఈ భూమి మీద మన మధ్యనే 
ప్రకటమయే్య సదుగారువ గురించి 
పూరితాగ్ తెలుస్కోవడం ఎననాటికీ 
స్ధ్యం కాదు. సకల మానవజాతి 
శ్రేయస్సు కోసం వారి జీవితమంతటిని 
అంకితం చేయటమొక్కటే వారి ప్రధ్న 
లక్షణంగ్ మనం గురితాంచవచుచా.

స్యి సనినాధి తలచుకుంటే 
ఎంతో అదుభుతం గ్ను అపూరవాంగ్ను 
తోచే విషయమొకటి వననాది. రోజులో 
ఎపు్పడైన్ ఎవరైన్ ఆయనను 
నిరభ్యంతరంగ్ దరి్శంచవచుచా. 
ఆయన పాద్లను తాకవచుచా. 
సనినాధిలో ఎంతస్పైన్ కూరోచావచుచా. 
ఆయన జీవితమంతా ఇలానే 
గడిచింది. అదే స్ంప్రద్యం 
ఈన్టికీ కనస్గడమే అనినాంటికంటే 
తపృపతాకరమన విషయమ.

స్యి సనినాధిలో న్కు తెలిసన 
విషయమొకటి వననాది. స్టి 
మానవలను సంతోషపెట్టడంలోనే 
తపృపతాని పొందటం మనం నేరుచాకోవాలి. 
అంటే మనకు కలిగన ద్నినా అది 
లేని స్టి వారికి సమరి్పంచగలగ్లి. 
కానీ ఈ స్త్రానినా ఆచరించడం 
అంత తేలికైనది కాదు. ఆచరణ 
అలవడాలంటే స్యిబాబాను 
చూడాలి. ఆయనను దరి్శంచండి. 

మిగతా 28వ పేజీలో



 

24  2019

అనానిసాహెబ్ దభోలకిర్
పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

ఖండోబా దేవనికి 
అంకితమన నరతాకీ 

నరతాకులు ఉలాలేసంగ్ నపృత్యం 
చేస్తాంటే స్మాను్యనిలా స్యి 
గూడా చూస్తాండేవారు. గ్యకులు 
పాడుతుంటే ప్రీతిగ్ వినేవారు. 
కాని వారి హపృదయంలోని 
సమాధిస్తి వీటి వేటివలన్ 
కంచెమన్ చలించేదిగ్దు. వారి 
హపృదయం పై అలాలేహ్ న్మమ 
మద్ంచుకుపోయింది. వారి 
ఆశ్రమమ, స్తీ ఎటి్టవో నిరణుయించడం 
కష్టం. కాని ఒక్కటి నిశచాయం: ఆయన 
వననాచోటే వంటన్నా, ఆయనకు 

సరవామూ తెలుస్. సపృష్్టలో జరిగ్దంతా 
తెలుస్. ఆయన ప్రతిరోజూ దరా్బరు 
నిరవాహించి జా్ఞనం ప్రస్దించే 
విషయ్లు వేలకదీ్ద చెబుతుననాటలే 
స్్లదపృష్్టకి కని్పంచేవారు. కాని 
అంతరంగంలో ఆయన మౌన నిష్ఠలో 
వండేవారు. ఆయనక గోడన్నుకుని 
నిలుచునేవారు. ఉదయమ, 
(ఆయన స్్లదపృష్్టకి) స్యంత్రమ 
బయటకు వెళ్ళు వచేచావారు. కాని 
నిజానికి ఆయన ఎలలేపు్పడూ 
ఆత్మయందే నిమగునాలై యండేవారు. 
ఆయన ఆజన్మ సదు్ధడైనప్పటికీ 
స్ధ్వవలె నడుచుకంట్రు. 

నమ్రత, నిరహంకారాలతో ఆయన 
సరువాలకూ సంతోషమీయడానికే 
యతినాస్తాండేవారు.

బాబా మహాసమాధి చెంద్క 
1920 ప్రాంతంలో యితడు గూడ 
స్యి సంస్్నం నిరవాహణలో ఎంతో 
స్వ చేశాడు. దీక్షిత్ మరణించాక 
‘స్యిలీల’ పత్రికకు సంపాదకుడుగ్ 
గూడ పనిచేశాడు. ఇతడు 1929లో 
మరణించాక ఇతడు వ్రాసన 
గ్రంథానికి అధ్్యయం 53 వ్రాయించి 
జతపరచి ‘శ్రీ స్యి సత్ చరిత్ర’ ను 
ఒక గ్రంథంగ్ మద్ంచారు శ్రీస్యి 
సంస్్నంవారు.

సాయి మనక్  ప్రసాదిించాలని ఆరాటపడిన ఉన్నతిని మరిింత తవారగా భక్తులు పింది ఆయనన్, 
తమనూ సింతుష్టి పరచగలగాలని న్ ఆశ! అట్టి  మహనీయమూరితుని సింతుష్టి పరచడింకన్్న మనిం  
చేయదగినదేమున్నది? ఆయన సింతుషుటిలైతే సకల సృష్టి సింతుషటిమైనటేలే. సకల జీవులకూ శ్రేయసకిరమైన 
ర్తిన మన జీవితాలన్ సింసకిరిించుకోవడమే కద్ సాయి బోధించిన మార్గము. అలా ఆచరిించడిం ఆయనన్ 

సింతృప్తు పరచగల మార్గము. 

సకల విశవారూపుడైన సాయియే సత్యము!
సకల జన శ్రేయసకిరమైన సాయి బోధయే మార్గము!

సాయి లక్ష్ింగా, వారి బోధనన్ మార్గింగా స్వాకరిించిన వారిచేత సాధింపబడే పరమ శ్రేయస్సే శాశవాత  
జీవనము!!

ఆచార్య సందేశం

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ
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ద్వారకామాయి  అనభవమండపము

న్కు ఆ మహాతు్మడు స్యి ఇచిచాన అనుభవాల 
వలననే ఆయన పాదమల చెంతకు 

చేరాను. విద్్యనగర్ లో చదువకునే రోజులలో శ్రీ 
భరద్వాజగ్రిని ఒక లెకచారర్ గ్నే గురితాంచాను. ఆ 
రోజులలో వాళలేంతా కలిస ఒక పూరిపాకలో భజన 
చేస్కుంటంటే, ఎగతాళ్ చేసన వాళళులో నేనూ 
ఒకడిని. న్ కాలేజీ లైఫ్ అంతా కంటెతనమగ్నే 
గడిచిపోయింది. ఆ తరువాత ఒక అమా్మయితో న్ 
మా్యరేజ సెటిల్ చేసన్రు  ఆమె ఇపు్పడు న్ భార్య 
జయ. ఆమె అపు్పడు కాలేజీలో చదువకుంటూవంది. 
చదువ పూరితాకానిదే మా్యరేజ చేస్కోవడం ఆమెకు 
ఇష్టం లేదు. న్కు ఉదో్యగం రానిదే చేస్కోవడం 
ఇష్టం లేదు. ఒకస్రి  పక్కవాళళుతో కలస బాబాగుడికి 
తను వెళ్తూ, ననునాకూడా రమ్మని ఈ అమా్మయి 
పలిచింది. అట్లే ప్రారంభమంది నేను బాబాగుడికి 
పోవటం. 2-3-1977వ తేదీన మొదటి అనుభవం 
వరకు బాబా ఒక దేవడని గ్ని, మహాతు్మడని గ్ని 
గురితాంచి నేను గుడికి పోవడం జరగలేదు. పూజారులు 
యిచిచాన విభూతి మఖ్నికి పూస్కుని, తీర్ం 
గొంతులో పోస్కుని ఎపు్పడెపు్పడు బయటపడద్మా 
అనుకుంటూ వండేవాడిని. అవి రండు దేవడి ప్రస్దం 
అని న్కు తెలిసచస్తాగ్. ఈవిడేమో (జయ) అవి రండూ 
పుచుచాకనిదే బయటకు రానిచేచాదికాదు. ఒక విధంగ్ 
చెపా్పలంటే ఈవిడే న్కు మారగాదరి్శ అయి్యంది.

న్కు  బాబా ఇచిచాన  మొదటి ఎకీసుపీరియన్సు 
ఏమిటంటే మారిచా 3, 1977 న న్కు మా్యరేజ్ ఫిక్సు 
చేశారు. చేతిలో డబు్బ లేదు. ఇంటోలే వడులే వన్నాయి 

కానీ కనే న్థుడు లేడు. మా తండ్రిగ్రు, మా మామగ్రు 
ఎక్కడా డబు్బ దరకక తిరిగ వచేచాశారు. గుడ్లు, బంగ్రమ 
యింకా యితర స్మానులే అనీనా అపు్ప తెచాచామ. కానీ కనీసం 
రూ.1500/-  అయిన్ చేతిలో లేనిదే మహూరతాం గడవదు. 
మహూరతాం దగగార పడుతోంది. అపు్పడు గురుతాకు వచాచాడు 
ఈ మహాతు్మడు ‘స్యిబాబా’. ఈయన “నిజంగ్నే దేవడే 
అయితే న్కు ఈ రోజు రూ.1500/- దరకాలి” అనుకుంటూ 
ఒక మారావాడి వద్దకు బయలుదేరాను. ఆ మారావాడి దగగార 
మా ఊరోలే వండే ఒక రడి్గ్రు న్ ద్వారా బంగ్రం కుదువ 
పెటి్టంచి కంత డబు్బ తీస్కన్నాడు. తరావాత ఆ రడి్ గ్రికి 
మరల డబు్బ అవసరమ, అదే బంగ్రమ పైన ఇంకా 
కంత తెమ్మని ననునా పంపగ్ అది గురితాంచిన ఆ స్ఠ్ న్ 
దగగార యిపు్పడు డబు్బ లేదని ఖచిచాతంగ్ చెపే్పశాడు.  ఆ 
మరురోజు “న్ పెళ్లే మహూరతాం దగగారపడుతోంది న్కు 
అరజుంటగ్ రూ.1500/- కావాలి” అని అడిగనపు్పడు, అతడే 
రూ.1000/- మాత్రమే వందని, న్ దగగారునాంచి ఎలాంటి 
రసీదు తీస్కోకుండా యిచేచాశాడు. ఆ వెయి్య రూపాయలు 
తీస్కుని వస్తాంటే మా ఊరి పంచాయతీ గుమాస్తా కనిపంచి 
న్ చేతికి రూ.500/- చెకు్క యిచిచా “నేను అరజుంటగ్ ఊరికి 
వెళ్తున్నాను. బా్యంకులో మారిచా న్కు డబు్బలు పంపు” అని 
చెప్ప వెళ్ళుపోయ్డు. నేను వెంటనే బా్యంకులో మారుచాకని 
మొతతాం 1500 రూపాయలు జమ చేస్కని న్ పెళ్లే కార్యక్రమం 
పూరితా చేస్కున్నాను (వివాహానంతరం సకాలమలో ఎవరి 
డబు్బ వారికి తిరిగ అందజేశాను). ఇదంతా బాబా మహిమ 
అని ఆరోజు గ్రహించాను.

న్కు ఉదో్యగరీతా్య నెలూలేరు నుంచి రేణిగుంటకు బదిలీ 
చేయటం జరిగంది. కానీ న్  ఫ్్యమిలీ నెలూలేరులోనే వండటం 
వలన తరచుగ్ నెలూలేరు వస్తాండే వాడిని. ఒకరోజు న్ 
స్నాహితునితో కలిస రేణిగుంట నుండి నెలూలేరు వస్తాంటే, 
మధ్్యహనాం భోజనం కరకు వెంకటగరిలో బస్సు ఆగంది. 

మిగతా 27వ పేజీలో

ఆయన ఖచిచెతింగా బాబాయే!
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ఆచార్్యని అద్భుత 
లీలలు
మేమ గుంటూరులో వండేవాళళుం.  అక్కడ 

మాస్టర్ గ్రి సతసుంగ సభ్్యలతో పరిచయం 
ఏర్పడి, సతసుంగ్లకు వెళ్ళుద్నినా. అంతకుమందే మేమ 
ఇబ్రహీంపటనాంలో వండేటపు్పడు ఒకరి ద్వారా శ్రీ స్యి 
లీలామపృతమ, శ్రీ గురు చరిత్ర గ్రంథాలు తీస్కని 
పారాయణ చేస్ద్నినా. మధ్య మధ్యలో ఒంగోలు వెళ్లే శ్రీ 
మాస్టర్ గ్రి సమాధి మందిరానినా దరి్శంచుకునే వాళళుమ. 
మాకు ఒక అమా్మయి, ఒక అబా్బయి. మా అమా్మయి 
ఇంటర్ ఫస్్ట ఇయర్ ఎగ్జుమ్సు అయ్్యక ఒకస్రి ఒంగోలు 
వెళ్ళుమ. సమాధి మందిరం దగగార ఒక ఆయన (white 
dress వేస్కని వన్నారు) వచిచా మా పాపను పలకరించి,  
“ఏం చదువతున్నావ?” అని అడిగ్రు. “ఇంటర్ ఫస్్ట 
ఇయర్ అయింది” అని చెప్పంది. “బాగ్ కష్టపడి చదివితే  
B.Tech చేయగలవ” అన్నారు. తరావాత మావారి గురించి 
అడిగ్రు. మా పాప సెకండియర్ లో ఉండగ్ మావారు 
పోయ్రు. ఒంగోలు సమాధి మందిరంలో ఒక ఆయన 
బాగ్ కష్టపడి చదవాలి (ఆ వ్యకితా మాస్టరుగ్రు అని 
మా నమ్మకం) అన్నారుకద్. ద్నికి బాగ్ గురుతాండి 
అలానే కష్టపడి చదివేది. పారాయణ చేస్ది. ఒకస్రి 
మేమ తిరుపతి వెళ్ళుమ. పారాయణ గ్రంథం ఇంటోలేనే 
మరిచిపోయింది. ‘అయో్య ఇపు్పడు ఎలా పారాయణ 
చేస్కోవాలి?’ అని చాలా బాధపడుతోంది. విచిత్రంగ్ 
అలివేలుమంగ్పురం లో ‘శ్రీ స్యి లీలామపృతమ’ 
అమ్మతున్నారు. తను అది కనుక్కని పారాయణ పూరితా 
చేస్కుంది. అలా శ్రీ మాస్టర్ గ్రు పారాయణ కరత 
పడకుండా కాపాడారు.  మావారు లేని మా సంస్రంలో 
ఎనోనా ఒడిదుడుకులు…. అనినాంటికీ మాస్టరుగ్రి మీద 
భారంవేస పారాయణ చేస్కుంటూ వంట్ను. ఇప్పటి 
వరకు చలలేగ్ కాపాడారు.  

మా అమా్మయి B.Tech పూరితా చేసంది. అపు్పడు ఉదో్యగ 
ప్రయతానాలు చేస్తా, కంచెం ఖ్ళీ దరికితే ఒక వారంలో శ్రీ 
స్యి లీలామపృతమ, శ్రీ గురు చరిత్ర గ్రంథాలు పారాయణ 
పూరితా చేస్కుననాది. అది పూరతావగ్నే శ్రీ మాస్టరుగ్రు కలలో 
కనిపంచారు ఎలాగంటే శ్రీ మాస్టరుగ్రి ఫోటోలో లాగ్. 
మఖం మాత్రం వాళలే న్ననాగ్రిదట. ఆ పట్నినా పట్టకని 
డాడీ, డాడీ అని బాగ్ ఏడిచాందట. అపు్పడు పటమ నుంచి 
“నేను న్ననాను కాను, కానీ న్ననాలాంటి వాడిని” అని చెపా్పరట. 
వెంటనే మా పాప వారి పాద్లు పట్టకుని నమస్్కరం 
చేస్కుందట. తరావాత కది్ద రోజులకే తనకి T.C.S. లో జాబ్ 
వచిచాంది. మేమ గచిచాబౌలికి వచేచాస్మ. పారాయణలు 
చేస్కుంటూ, న్ంపలిలే బాబా గుడిలో గురుకుటంబం చేస్ 
సతసుంగ్లకు హాజరవతూ వంట్మ.

-శ్రీమతి లలిత, 
గచిచెబౌలి, హైదరాబాదు.

న్ పేరు దేవి. మాది ఒంగోలు. 2017 వ సంవతసురంలో 
నేను ఒక మండలంపాట, అంటే 40 రోజులు 

శివాలయ్నికి క్రమం తప్పకుండా వెళ్లేలని సంకలి్పంచాను. 
అదేవిధంగ్ వెళళుస్గ్ను. మండలం పూరతాయిన తరావాత 
కూడా రండో మండలం చేద్్దమని ఆ విధంగ్ 72 రోజులు 
వెళ్లేను. ఇంకా 8 రోజులు వెళ్తే రండో మండలం కూడా పూరితా 
అవతుంది. కానీ అకస్్మతుతాగ్ బాబా గుడికి బాబా గుడిలో 
వననా మాస్టరుగ్రి మందిరం దగగార కూడా ఇలా మండలం 
పాట వెళ్లేలని ప్రేరణ కలిగంది. మా ఇంటోలే అందరూ 
“ఆ ఎనిమిది రోజులు కూడా వెళ్తే రండు మండలాలు 
పూరితా అవతాయి. తరావాత బాబా గుడికి, మాస్టరుగ్రి 
దగగారకు వెళళువచుచా. రండింటికీ వెళ్లేలంటే వీలుకాదు కద్!” 
అన్నారు. కానీ న్కు వెంటనే మాస్టరుగ్రి దగగారకు వెళ్లేలని 
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అనిపంచింది. శివాలయ్నికి వెళళుటం ఆపేస బాబా 
గుడిలో వననా మాస్టరుగ్రి సమాధి మందిరం దగగారకు 
వెళ్ళు కూరుచాని పారాయణ చేయడం ప్రారంభించాను. కానీ 
మనస్లో కంచెం ఏదోలాగ్ అనిపంచింది. ఆ ఎనిమిది 
రోజులు కూడా శివాలయ్నికి వెళ్లే రండు మండలాలు 
పూరితా చేస యిక్కడకు వచిచావంటే బాగుండేదేమో 
అనిపంచింది. అయితే న్ మనస్లో వననా కరతని శ్రీ 
మాస్టరుగ్రు ఎలా తీసవేశారో చూడండి!
మాస్టరుగ్రి దగగారకు వెళ్ళున రండో రోజు రాత్రి ఒక సవాపనాం 
వచిచాంది. అది మామూలు సవాపనామా? కాదు! అది ఒక 
దివ్యసవాపనాం! నమ్మ శక్యం కాని అటవంటి ఒక నగనా సత్యం! 
సవాపనాంలో మాస్టరుగ్రి విశవారూపానినా నేను దరి్శంచాను.  
అపూరవామ! అనిరవాచనీయం! మాస్టరుగ్రి సమాధి 
ఎతుతాతో సమానమగ్,  వారి సమాధి చుటూ్ట ‘శివలింగ్లు’ 
వన్నాయి. శివనికి తనకు భేదమ లేదని మాస్టరుగ్రు 
న్కు ఈ విధంగ్ దివ్యసవాపనాం ద్వారా తెలియజేశారు. 
ఎంత భాగ్యం కలిగంది న్కు! మాస్టరుగ్రి రూపానినా 
దరి్శంచగలిగ్ను! “ఓం విశవారూప స్క్షాతా్కర ప్రద్న్య 
నమః” అని మాస్టరుగ్రి అష్్టతతారంలో కీరితాంచారు. ఆ 
న్మం ఎంత నిజమో న్కు అనుభవమయింది అని నేను 
చెప్పలేని ఆనందమతో పులకించిపొయ్ను. ఆ సవాపనాం 
న్కు చిరస్మరణీయం. న్కు ఒక దివా్యనుభూతినిచిచాన 
ఆ సవాపనాం న్ మదిలో నిలిచిపోయి, నిరంతరం 
దివ్యపరిమళ్లను వెదజలులేతూనే వంది.
ఇపు్పడు న్కు అనిపస్తాంది, మనం ఎంతటి 
అదపృష్టవంతులం అని!  స్క్షాతుతా ఆ ఈశవారుడే మానవాకపృతి 
ద్లిచా ఈ భూమి మీద నడవడానికి దిగవచిచా మన మధ్యనే 
మాస్టరుగ్రి లాగ్ సంచరించారు అని.  మనం ఆ 
దైవంతో కలిస జీవించామ. ఆయనతో మాట్లేడామ! 
పాద నమస్్కరాలతో ఆ దైవానినా తాకామ! ఆ దైవంతో  
కలస నడిచామ. ఇది నిత్య సత్యం. ఇప్పటికి ఆ దైవం 
యొక్క సమాధిని  తాకుతున్నామ. ఏమిటి యింత కరుణ 
ఆయనకు మన మీద. మనం ఎంతటి భాగ్యవంతులం. 
మందు తరాల వారికి సమాధిని తాకే అదపృష్టం ఉండదని 
న్ ఉదే్దశ్యం. దైవంతో సహజీవనం చేశామ అని న్కు 
ఎంతో అబు్బరంగ్ వంది. న్కు ఇంతటి దివ్య దర్శనం 
యిచిచా ననునా ధను్యరాలిని చేసన కలియగ దైవమ 
మన ప్రియతమ మాస్టరుగ్రికి కపృతజ్ఞతలు.  వారి దివ్య 

న్ స్నాహితుడు రేణిగుంటలోనే భోజనం చేయటం వలన 
నేను ఒక్కడినే అక్కడ ఉననా మరళీకపృషణు హోటల్ లో 
భోజనం చేస, హోటల్ మందు ఉననా కిళీళుష్పు దగగారకు 
వచేచాసరికి కిళీళు కటి్టంచి న్కు ఇవవాడానికి న్ ఫ్ండు ఎదురు 
చూస్తాన్నాడు. నేను అందుకోబోయేలోగ్ ఒక విచిత్రమన 
వ్యకితా న్ దగగారకు వచిచా ఏదో చెప్పబోయ్డు. ఆయన చాలా 
వికారమగ్ ఒళలేంతా మాసపోయిన దుస్తాలు ధరించి, 
జోలి కట్టకని చాలా భయంకరంగ్ కనిపస్తాన్నాడు. 
ఆయన వచిచా ననునా తాకుతాడు అని భయపడి పారిపోయి 
బస్సు ఎకే్కస్ను. ఆయన న్ వెంట బస్సు గ్ట దగగార వరకు 
వచిచా ఆగపోయ్డు. న్కు ఎందుకో అనుమానంవచిచా 
ఆ వ్యకితా ఎవరో తెలుస్కోవాలని, వెంటనే బస్సు దిగ 
చూస్తా ఆయన ఎక్కడా కనిపంచలేదు. చాలాస్పు ఆ 
ప్రదేశం అంతా వెతికాను. ఆయన కనిపంచనేలేదు. 
ఈయన మానవమాత్రుడు కాదు స్క్షాతుతా శ్రీ స్యిబాబా 
అని గ్రహించాను. ఇంకో నిదర్శనం ఏమిటంటే ఆయన 
ఆకారమ చూస్తాంటే మానవజన్మ ఎతితానవాడు ఎవడూ 
అలాంటి జీవితం గడపలేడు. అందుకే ఆయన బాబా అని 
నేను ఖచిచాతంగ్ చెప్పగలను.

చరణాలకు అనేకానేక ప్రణామమలు.
ఈ మహతతారమన అనుభవానినా మీతో పంచుకుంటంటే 
న్ మనస్ పరవశమ పోతోంది. ఇంకా ఇంకా దివ్య 
అనుభూతులినా తెలియజేయ్లనివంది. అయితే మదిలోని 
భావనల అనినా భాషలోకి తీస్కురాలేను. మాస్టరుగ్రు 
మాటలకు అందరు. మన మనస్కే అందుతారు. అది ఎవరికి 
వారే స్ధన చేస ఆయనను మనస్లో నింపుకోవాలి. మన 
మనః ప్రవపృతితాని శుద్ధ పరుచుకని వారి యొక్క ఆశయ్లను 
నెరవేరచాడానికి ప్రయతనాం చేయ్లి అపు్పడే ఆయన 
ఆనందిస్తారు మనలను అనుగ్రహిస్తారు.

-శ్రీమతి దేవి,
ఒింగోలు.

ద్వారకామాయి అన్భవ 
మిండపము

25వ పేజీ తరువాయి

- శ్రీ  జయచింద్రారెడిడి
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సాయి పటలే భక్తు విశావాసాలే 
భక్తుని స్రిసింపదలు
01వ పేజీ తరువాయి

సాయి సమాధ అయిన రోజు 
న్క్ యిప్పట్కీ గుర్తు!

23వ పేజీ తరువాయి

సంతోషంగ్ ద్నిని తీస్కని, కది్ద 
క్షణాలు తమ చేతిని అతని శిరస్సుమీద 
వంచి ఆశీరవాదించి, విభూతి పెటి్ట 
“నువవా న్కు సంతోషంగ్ దక్షిణ 
యిచాచావ. న్రాయణుడు నీకు 
సరవామూ పుష్కలంగ్ ప్రస్దిస్తాడు” 
అన్నారు. అతడు ఎంతో భారమ 
తీరిన వాడిలాగ్, ధను్యడయినటలే 
సంతోషంగ్ శిరిడీ విడిచి వెళ్ళుడు.

స్యిమాట ఎననాడైన్ 
అబద్ధమతేగద్! ఎనలేని సరిసంపదలు 
బోడస్ కు అనతికాలంలోనే 
సంక్రమించాయి. అంతేకాదు, 
అంతకుమించిన లక్ష్మి అతడిని 
వరించింది. అదే అచంచలమన 
గురుభకితా!! స్యిని దరి్శంచాక వేరొక 
మహాతు్మడిని దరి్శంచనని అతడు 
నిరణుయించుకున్నాడు. అందరు 
మహాతు్మల రూపమే ఆయన అని 
అతని హపృదయం గ్రహించింది! 
తన సమకాలీనుడైన ఆ ఫకీరును 
అంతలా విశవాసంచగలగాడం  కంటే వేరే 
సరిసంపదలు ఏమంట్యి!!

ఆయన కళలేలోకి చూడండి. ఆయన 
హపృదయ్ననార్ం చేస్కోండి. 
అపు్పడు మీ హపృదయ్లలో భకితా 
అంకురిస్తాంది. అహంకారాది 
దురుగాణాలను విడిచి ఆ స్ఫూరితాతో 
మీ మనోవాకా్కయకర్మలను పవిత్రం 
కానివవాండి. అపు్పడు మీకు మనశా్శంతి 
తప్పక లభిస్తాంది. ప్రపంచం న్లుగు 
మూలల నుండి ఆయన దర్శనం 
కోసం అనినా మతాల వారు వస్తారు. 
తమ తమ మత ప్రవకతాలను వారిలో 
దరి్శస్తాన్నారు. ఆయనలో వారందరూ 
మూరితాభవించిన పవిత్రత, నిస్వార్ధత, 
దయ, వివేకాలనే చూస్తారు. మానవ 
కలి్పతమన సరవా భేద్లకు అతీతంగ్ 
వండి, సరవా మానవలకు శాంతి 
స్ఖ్లను ప్రస్దించే దివ్యతావానినా 
వారిలో దరి్శస్తాన్నారు. స్యి పాటలు 
గ్ని, పద్్యలు కాని, గ్రంథాలుగ్ని 
రాయలేదు. ఉపన్యసంచలేదు. 

తనను గూరిచా ఎటి్ట స్మపృతి చిహానానినా 
చిరస్మరణీయం చేస్కోజూడలేదు. 
ఆయన గూరిచా తెలపట్నికి వారి జీవిత 
చర్యలే చాలు. ఆయన నిత్య జీవితానినా 
ఆయన చేసన పనులను స్క్షష్మంగ్ 
గమనించి మననం చేస్కుంటే మన 
హపృదయంపై వాటికి ఎంతో బలమన 
ప్రభావం ఉంటంది.  ఉద్హరణకు 
ఆయన తమ చెంత ఎటి్ట వస్తా 
స్మాగ్రిని నిలువ చేస్కోలేదు. 
ఆయన వద్ద నీరు త్రాగట్నికి ఒక 
డబా్బ, ఒకచిలిం గొట్టం, కఫ్నా ఒక 
గుడ్ పీలిక తప్ప మరేమీ వండేది 
కాదు. భకుతాలు మసీదుకు తీస్కువచిచా 
సమరి్పంచిన రుచికరమన 
నివేదనలను కూడా ఆయన ఎననాడూ 
తినేవారు కాదు. మధ్్యహనా హారతి 
కాగ్నే ప్రతిరోజు భకుతాలు సమరి్పంచిన 
భోజనపు పళ్ళులలోని పద్ర్ం 
అంతటినీ అక్కడ చేరిన భకుతాలు 
అందరికీ పంచేస్ వారు. వారంతా 
మసీదు విడిచి వెళ్ళుక గ్రామంలోని 
కది్ద ఇళలేలోంచి ఆయన తెచుచాకుననా 
కది్ద భిక్షను మాత్రమే సీవాకరించేవారు. 
ఆ భిక్షలో కూడా రుచికరమన 
వంటకాలను సీవాకరించేవారు కాదు. 
ఒకటి రండు రొటె్టలు, ఒక ఉలిలేపాయ, 
కది్దఉపు్ప, పచచాడి మాత్రమే 
తీస్కునేవారు. అలాగ్ ఆయనకు 
సమరి్పంచబడిన కానుకలననినాంటినీ 
పేదస్దలకు పంచేస్వారు. 
అందుకే కాబోలు ‘తా్యగం వలలే 
మాత్రమే అమపృతతవాం సది్ధస్తాంది’ 
అని శ్రుతులు అనీనా ఘోష్స్తాన్నాయి. 
ఇందరు ప్రజలు శిరిడీని దరి్శంచి 
ఆయనకు పాద్క్ంతులై శాంతిని 
పొందుతున్నారంటే అదే కారణం!

మాసటిర్ E.B.

16వ పేజీ తరువాయి

ఆలోచించండి. ఈ మహనీయ 
మూరితా ప్రవచించే స్యి తతావానినా 
మానవ సంఘంలో వా్యపంపజేస ఆ 
ధరా్మనినా సజీవంగ్ ఉండేటటలే మనం 
రక్షించగలిగనపు్పడే  ఆ ధర్మమ కూడా 
ఈ మానవ సమాజానినా కాపాడుతుంది. 

అదే ‘ధరో్మ రక్షతి రక్షితః’.
మాస్టరు గ్రి జీవితం ఈ లక్ష్ 

స్ధనకు అంకితమ వననాది. ఇక 
అంకితం కావలసనది మనమే. ఈ లక్ష్ 
స్ధనలో మాస్టరు గ్రిని, వారి ప్రచార 
కార్యక్రమాలలో బలపరచవలసన 
బాధ్యత  మనపై వననాది.

మాస్టరు గ్రి జన్మదినం అకో్టబర్ 
30వ తేదీ. ఆ రోజు నుండి ఈ 
ప్రచార కార్యక్రమానినా ప్రపంచవా్యపతాం 
చేయట్నికి అందరూ న్ంది 
పలకాలని ఆశిస్తాన్నాను.
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BOOKS IN ENGLISH

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

BOOKS IN OTHER LANGUAGES

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