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“ప్ర+అర్థన” అంటే 
హ ృ ద య పూ ర ్వ క ం గా , 

భగవంతునిపై భక్తిశ్రద్ధలతోనూ 
మరియు మనం కోరే లక్ష్ంపై 
నిజమైన ప్రీతితో భగవంతుని కోరుట 
అని అర్థం. మొదట భక్తి వండాలి; 
భగవంతుడు వన్నాడననా నిశ్చయము, 
ఆయనను గురించిన స్పష్టమైన 
అవగాహన వంటే గాని భక్తి కుదరదు. 
అన్్వషణ వంటే గాని నిశ్చయం 
కల్గదు. అటు తర్్వత ఇంద్రియాలకు, 
మనసుకూ అతీతుడైన పరమాత్మ 
సదు్గరువగా తారసిల్లుతేగాని ఆ 
భక్తిక్ సి్థరం చిక్కదు. అటు తర్్వత 
బాగా ఆలోచిస్తి గాని ఆయనను 
కోరదగినదేదీ సరిగా అర్థమవదు. 
మహర్జు అత్ంత ప్రీతితో మనమేది 
అడిగిన్ ఇస్తినంటే ఒక్క ఎంగిలి బీడి 
చాల్నననాటులు ఏది లభంచితే మన 
దరిద్ం తీరదో అట్్టవే కోరుతుంటాము. 
అటువంటప్్పడు మన ప్రీతి 
భగవంతుని పైగాక, మనముకోరే 
క్షుద్మైన వసుతివల పటేలు నిల్సుతింది. 
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కాని భగవంతుడు అనన్ంగా 
ప్రీతితో ఆయనను స్మరిస్తిన్ మన 
యోగక్షేమాల్ చూచుకుంటానన్నాడు. 
అల్పమయినవి ఏవో కోరితే - అవి 
పూర్వప్ణ్ముంటే నెరవేరుతాయి. 
లేకుంటే నెరవేరవ; నెరవేరిన్ ఇంకా 
ఇంకా దేబిరిసుతిండడం తప్పనిసరి 
అవతుంది. చివరకు ఆ క్షుద్మైన 
ఆశయాలపై కోరికలతో అసత్ము, 
దంగతనము, అసూయవంట్వి ప్రబలి 
మనను భగవంతుడి నుంచి దూరం 
చేస్తియి. 

ప్రార్థన బలమైన మందు వంట్ది; 
రండువైప్లా పదునుననా కతితి. 
ర్క్సులకు విన్శము, కందరిక్ 
నరకము మరియు హీన జన్మల్, 
కందరిక్ స్వర్గము బహుకదిది మందిక్ 
మోక్ముగూడ ప్రార్థన్ ప్రస్దించింది. 
సరిగా చేస్తి ప్రార్థన వలన న్న్ట్క్ 
వినమ్రత కల్్గతుంది. మనమంత 
స్మాను్లమో, భగవంతుడు లేక 
సదు్గరువ ఎంత ఉతతిముడో న్న్ట్కీ 
అవగతమవతుంటుంది. ఆయన 

ప్రార్థన ఎందుకు, ఎలా 
చేయాలో తెలుసా?

చెప్్పనది జవదాటడం న్న్ట్క్ మరీ 
భయంకరమవతుంది. 

అదే ప్రార్థన సరియైన 
అవగాహనతో చేయకుంటే మనము 
భకుతిలము, స్ధకులము, జ్ఞానులము 
అని, ఇతరుల్ అల్్పలని అహంకారము 
బలసిపోతుంది. ప్రజల్ ఎవరినైన్ 
అధికుల్గా భావిస్తి మన కంప 
కూలినంత కడుప్ మంటరేగుతుంది. 
ఇదే వశిష్ఠులవారి 100 మంది 
కడుకులను విశ్్వమిత్రుడు చంపేలా 
చేసింది! 

హృదయగతమైన నిరంతర 
ప్రార్థన్ (అది సవ్మైన్ కాకున్నా) - 
తపసుసు! అందుకే స్ధకుడు ఎప్్పడూ 
భగవంతుని పటలు ద్్వతభావానినా 
దాస్ భావానినా వ్కతిం చేస్ ప్రార్థనలే 
చేయాలి. అందుకే స్యి మనకు 
మార్గం చూప్తూ, “న్ను భగవంతుని 
బానిసను, భగవంతుడే సర్్వనికీ 
యజమాని” అన్ ప్రార్థన్ నిరంతరము 
చేసుతిండేవారు. ఆయనంతట్వారే 
అలా చేస్తి మనమలా చేయాలో 
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ఊహంచుకోవచు్చ. నమి్మనబంటే 
క్రమంగా యజమానిక్ 
యజమానవతాడు. కారణం 
యజమాని సర్్వనికీ ఆ బంటుపై 
ఆధారపడతాడు. అతడు చెప్్పనదలాలు 
వింటాడు. అందుకు బహుమతిగా తన 
సి్థతిన్ ప్రస్దిస్తిడు.

ఏసుక్రీసుతి మరణం తర్్వత 
వారి శిష్్లలో ఎవరు న్యకత్వం 
వహంచాలననా కోరిక తలెతితింది. 
ఇంతలో ఏసు ఒక పాత్రతో నీరు 
తెచి్చ శిష్్లకాళ్ళు కడిగారు. 
ఆశ్చర్ంతో కారణమడిగిన శిష్్లతో 
“వినమ్రతతో స్వ చేయడానిక్ 
సంసిదు్ధలే న్యకతా్వనిక్ అరుహుల్, 
న్యకత్వం కోసం ప్రాకులాడేవారు 
స్వ చేయటానిక్ కూడా పనిక్ర్రు” 
అన్నాడు. రమణమహరిషివంట్వారు 
చెపే్ప జ్ఞానమార్గంలో కూడా అత్ంత 
తీవ్రమయిన దాస్భావంతో 
రమణమహరిషివంట్ జ్ఞానిని చిరకాలం 
స్వించాక మాత్రమే ఆయన 
చేసినటులు భగవంతుడినా ప్రారి్థంచడం 
స్ధ్మవతుంది. 

ఇంతకూ సరిగా ప్రార్థన 
చేయగలా్గలంటే సదు్గరువపటలు 
అచంచలమైన భక్తిశ్రద్ధల్ండాలి; 
వారిని కోరదగినదేదో వివేకంతో 
తెల్సుకోవాలి. తెల్సుకుంటే 
ఆయనను కోరవలసింది ఏమీ 
అగుప్ంచదు. వారి అనుగ్రహం వంటే 
అనీనా లభస్తియని అర్థమవతుంది. 
అట్్ట ఆయనను నిరంతరం 
గురుతించుకోవడమే నిజమైన ప్రార్థన. 
అట్్ట ప్రార్థన మన నడవడిని మన 
భావాలను సంస్కరిసుతింది. అందరూ 
ఆయన  రూపాలే అయితే ఎవరిని 
దే్వషంచగలము, ఎవరిపై పంతమూ 

అసూయా వహంచగలము. అసూయ 
మొ॥న భావాల్ వ్ర్థములేకగాక, 
ఎంత అనర్థదాయకాలో నిజంగా తెలిస్తి 
మన నడవడి ఇలా ఎందుకుంటుంది? 
సరిగా ప్రార్థన చేయగల్గడమంటే మనం 
పాత వ్క్తిత్వం నుండి మరణంచి, 
క్రొతతి వ్క్తిత్వంలోనిక్ మరల 
జని్మంచడమే. అదే ది్వజత్వమంటే!! 
అట్్టది పందకపోవడమే 
నిజమైన శూద్త్వమంటే! “మనతో 
ఒక హీన జ్తివాడు వన్నాడు 
వాడిని తోలివేయాలి” అన్నారు 
బాబా. అభమాన మమకార్లతో 
అలాంట్వారి స్ంగత్ము చేయడం 
కూడా మనలోని అట్్ట దురు్గణాలపై 
వా్మోహము మిగిలివననాటేలు. నిజమైన 
ప్రార్థనలో భగవంతుని రూపమయిన 
సదు్గరువయొక్క గుణగణాలను 
స్మరించాలి, చితతిశుది్ధతో ఆత్మ పరిశీలన 
చేసుకని గురితించిన బలహీనతలను 

పరితాపంతో ఆయనకు మనవి 
చేసుకుంటే అవి నశించి ఆయనయందే 
మనసుసు లగనామవతుంది. 

నోట్తో ప్రార్ధన మాత్రం 
వలిలుంచి మనోభావాలను, ఆచరణను 
హీనమైన రీతిన కనస్గనిస్తి మనను 
రక్ంచడానిక్ కంకణం కటు్టకకననా 
ఒక్కగానొక్క శక్తిని వంచిప చూచినటేలు. 
మనలోని బలహీనతలక్చి్చనంత 
విల్వ ఆయనకు ఇవ్వనటేలు! కేవలం 
ఆయన ప్రేమ స్వరూపం గనుక 
మనలను చావదబ్బ కట్టకుండా మన 
అవివేకానినా ఉపేక్ంచి ఊరకుంటాడు. 
అపారమైన కరుణతో సదు్గరురూపంలో 
మనలినా సంస్కరింప చూసుతింటారు. 
ఆయనన్మి కోర్లి? ఆయనను 
ఏమైన్ కోరడానిక్ మొహమలా 
చెల్లుతుంది.
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పరిప్రశ్న

ప్రశ్న:- ఈ మధ్య పెద్దలొకరు శంబళంలో అవతార పురుషుడు జన్మంచారన చెప్పారు. 
అది నజమేనా? అంటే కలియుగమైపోయి కృతయుగం త్వరలో రానున్నదా?

-శ్రీమతి శారదావివేక్

జవాబు:- ఎంత ఆలోచించిన్ 
ఆ విషయం అంత ప్రసుతితము 
కాదని న్కు తోసుతింది. అందులో 
రండంశ్ల్న్నాయి. 

(1) అవతరించిన మాట నిజమా?
(2) ఆ విషయం మన కంతవరకూ 
వపయోగం?

1) ఇంతకు ముందే ఎనోనాస్రులు 
‘ఇదిగో అవతరించాడు’ అంటే 
‘అదిగో అవతరించాడు’ 
అంటూ ఎందరో వ్రాశ్రు. కాని 
యింతవరకు అవి తృప్తికరంగా 
నిజమైనదంటూలేదు. శ్రీ మహర్ 
బాబాయే యీ యుగావతారమని, 
శ్రీ సత్స్యిబాబాయేనని, శ్రీ 
జిడుడు కృష్ణమూరితియే ర్నుననా 
అవతార ప్రుష్డని యిలా 
యింకందరి గురించో వారి వారి 
భకుతిలంటున్నారు. కనుక యిలాంట్ 
మాటల్ ఎంతవరకూ నిజమో 
మనకు తెల్సుకున్ అవకాశమే లేదు. 

ప్రతివారు అటు గుడిడుగా నమ్మటమో, 
కాదనడమో జరుగుతుంది. ప్రతి 
భకుతిడు తాను నమి్మన మహనీయుడే 
భగవతసు్వరూపమని  నమ్మడం సహజం 
గూడ. 

(2) చాలా ఆలోచిస్తి యీ ప్రశనా 
అప్రసుతితమనిప్సుతింది. ఒకవేళ 
భగవంతుడవతరించిన్ ఆయన 
రక్ంచబోయేది శిష్్టలన్. అంటే చక్కట్ 
నైతిక వరతిన కలిగియుననా వాళళున్. దైవం 
అవతరించకున్నా మన కరతివ్మదే. ఆ 
కరతివ్ం నెరవేరి్చనప్డు, భగవంతుడు 
అవతరించిన్, అవతరించకున్నా 
మనకు ఆయనయొక్క అనుగ్రహం 
లభసుతింది. ఇక మనకు ఆ ప్రశనా 
అప్రసుతితమే గదా!

ఇక యుగాల ప్రసక్తి గూడ అంతే. 
నైతిక పరివరతిన చెంది స్ధన 
చేస్వారిక్ యీ కలియుగం చక్కని 
అవకాశమని, యితర యుగాలలో 
ఎంతో శ్రమిస్తిగాని ర్ని సత్ఫలితం 

యీ యుగంలో స్వల్ప యతనాంతో 
లభసుతిందని “శ్రీ గురుచరిత్ర” 
చెబుతుంది. నిరంతరం భగవంతుని 
శరణుజొచి్చ స్మరించినవారిని 
కలిమలం అంటలేదని శ్స్తం. అంటే 
స్ధన చక్కగా చేస్వారిక్ కలియుగం 
గూడ సత్యుగమే!! అలాగాని వారిక్ 
సత్యుగంలో గూడ కలియుగమే 
అవతుంది. త్రేతాయుగంలో 
ర్ముని అవతారకాలం గూడ 
ర్క్సులకు ఏమి వినియోగపడింది 
కనుక? ఇక ర్బోయేది ఏ 
యుగమైన్ మన కరతివ్మొక్కటే. 
ఇటువంట్ ప్రశనాల్ స్ధననుంచి 
మనసుసును మరల్చడంకంటే 
చేయగలి్గనదేముననాది? మనకు 
లభంచిన సమర్థ సదు్గరు స్యిన్థుని 
స్వ, చరిత్ర పార్యణ “గురుచరిత్ర” 
పార్యణలను స్ర్థకం చేసుకనడం 
మనకు చాల్.
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వంతెన మీద ఎవరూ ఇలులు 
కట్టుకోరు

పూజ్య గురుపత్్న శ్రీ అలివేలు మంగమ్

“వంతెన మీద ఎవరూ ఇల్లు 
కటు్టకోరు” - పూజ్శ్రీ 

మాస్టరుగారి మహతతిరమైన సూక్తి. 
ఇటువంట్ సూక్తి ఇంతవరకూ 
ఎవరూ చెప్పలేదేమో! కారణం జీవిత 
సత్మంతా అందులో ఇమిడి వంది.

‘వంతెన’ - దేనినైన్ దాటడానిక్ 
మాత్రమే ఉపయోగిస్తిము. దీనిక్ 
మరొక అర్థం అతిక్రమించడమని 
కూడా చెప్్పకోవచు్చ.

మానవ జీవితమే వంతెన. 
దీని దా్వర్ జన్మపరంపరలను 
అతిక్రమించవచు్చ. అలా 
అతిక్రమించడానిక్ ఉపయోగపడే 
పరికరం ఈ జన్మ. ఈ పరికరంతో 
అతిక్రమించాలి కూడా. కారణం ఇట్్ట 
అవకాశం మరే జన్మ ఎతితిన్ ర్దు.

అసల్ స్వంత ఇల్లు ఎందుకు 
కటు్టకుంటాము? మనది అన్ది 
మనకకట్ ఎప్పట్కీ ఉండాలని. 
అలాగే మన స్వంతంగా మనకు 
వండాలని పలాల్, స్థలాల్, 
నగల్, న్ణా్ల్, భార్్బిడడుల్ 

మొదలైన వాట్నెనినాంట్నో 
సమకూరు్చకుంటాము. అవనీనా 
సమకూరు్చకోవడానిక్ ఎనోనా 
ప్రయతానాల్ చేస్తిము. చివరకు అనీనా 
వదిలి వళ్ళుపోతాము.

అయితే ‘జీవించి వననాంతకాలం 
వాట్ని సుఖంగా అనుభవిసూతిన్ 
వన్నాం కదా?’ అని మనకనిప్ంచవచు్చ. 
‘సుఖంగా’ అన్ మాటకు అర్థమేమిట్? 
భరతిను లేక భార్ను, బిడడులను, 
పందినప్పట్కీ, ఇల్లు, వాక్లి, 
నగానట్రా సంపాదించుకుననాప్పట్కీ 
మనం సుఖంగా 
వండగల్గుతున్నామా? లేక ఇవనీనా 
మనకు వన్నాయన్ తృప్తిని మనం 
పూరితిగా పందగల్గుతున్నామా? 
ఇంకా ఏదో పందాలననా ఆశ లేక 
అసంతృప్తి లేకుండా వన్నాయా? ఈ 
విషయం కంచెం ఆలోచిస్తి మనకే 
అర్థమౌతుంది.

అంటే ఇక్కడ అనీనా వదుల్కుని 
జీవించాలా? అని మనకనిప్ంచవచు్చ. 
అలా అని కాదు. ఇక్కడ సుఖశ్ంతులతో 

వండాలనుకోవడం సమంజసమే. 
వాట్కోసం ప్రయతినాంచడమూ 
సమంజసమే. అందుకోసం 
ఇల్లువాక్లి, భార్్ప్లలుల్ 
కావాలనుకోవడం కూడా తప్్పకాదు. 
కానీ వాట్ దా్వర్ సుఖశ్ంతుల్ 
పందగల్గుతున్నామా? అననాది 
ప్రశనా. అవి కావాలనుకోవడంలో 
సుఖశ్ంతులను కోలో్పవడం 
ఒక ఎతె్తితే, ఇవి ఉన్నా కూడా 
సుఖశ్ంతుల్ లేకుండా వండడం 
మరొక ఎతుతి. 

వీటనినాంట్కీ మూలకారణం 
ఏమిట్? మనం ర్గదే్వషాదులలో 
చిక్్క వాట్క్ సంబంధించిన మానసిక, 
శ్రీరక క్రియలలో కటు్టకుపోవడం. 
దాని పర్వస్నమే అశ్ంతి. దాని 
పర్వస్నమే జన్మపరంపరల్. 
ఎనినా జన్మలెతితిన్ ఈ అశ్ంతి 
తరగడమంటూవండదు - 
పెరగడమే తప్ప. ఈ అశ్ంతిక్ 
కారణం దే్వషమే కానక్కరలేదు, 
ర్గము కూడా అవ్వవచు్చ. ఈ 

(అక్టోబరు 2011 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుండి) 
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ర్గదే్వషాదులకు అన్కాన్క 
కారణాల్. అన్కాన్క పర్వస్న్ల్. 
వీట్తో మనిష ఎవడి స్్థయిలో వాడు 
అతలాకుతలమైపోతాడు. దానినుంచి 
బయటపడనూ లేడు. శ్ంతిగా 
వండనూలేడు. బయటపడడానిక్ 
పరిషా్కర మార్గం గూడా తెలియక, 
గమ్ం లేక, కోటానుకోటలు జన్మలెతుతితూ 
సుఖదుుఃఖాలను అనుభవిసూతి 
వంటాడు. దీనిక్ అంతెక్కడ? మరి ఈ 
అశ్ంతి తీరేదలా? 

అందుకని శ్ంతిని 
పందడానిక్ మార్గం తెల్సుకోవాలి. 
మానవజన్మకు మూలమేమిటో 
తెల్సుకోవాలి. అసల్ వంతెనమీద 
ఇల్లు కటు్టకోవాలనుకోవడమంటే 
ఏమిటననామాట? వంతెన మీదనుంచి 
దాట్ పోకుండా అక్కడే ఎప్పట్కీ వండి 
పోవాలని అనుకుంటున్నాడననామాట. 
అలాగే మానవజీవితమన్ వంతెన మీద 
“జన్మపరంపరలను దాట్పోకుండా 
ఎప్పట్కీ ఇక్కడే అన్క జన్మలెతుతితూ 
వ ం డా ల ను కో వ డ మ న నా మా ట . 
‘ఏమి? ఎనినా జన్మలైన్ ఎతతివచు్చ. 
అనినా విధాలా సుఖపడే జన్మ ర్వచు్చ 
కదా! అప్్పడిక్కడే సుఖశ్ంతులతో 
వండవచు్చ కదా!’ అనిప్ంచవచు్చ. 
అది నిజమే గాని సుఖశ్ంతులతో 
కూడిన జీవితము ర్వాలంటే ఏమి 
చేయాలి? అందుకు మన పెదదిల్ ఏమి 
చెపా్పరు? ఆ సుఖశ్ంతుల కోసం 
మనం పూజించే దేవతల్, ఆర్ధించే 
మహాతు్మల్ ఏమి చెబుతున్నారు? వాట్ 
గురించి ఆలోచించి ఆచరించడానిక్ 
ప్రయతినాంచినప్్పడే సుఖశ్ంతుల్ 
పందగల్గుతాము. 

మనం దేనినైన్ మన 
ఇ షా ్ట యి షా ్ట ల న ను స రి ం చే 

చేసుతింటాము. ఒక పని ఇష్టముననాది, 
చేయాలనుకుంటాము. మరొకట్ 
ఇష్టం లేదు, చేయాలని వండదు. 
అలాగే మాటల్, మిగతా అనినా 
విషయాల్ కూడా. అయితే మనకు 
ఇతరులతో సంబంధము వంది గనుక, 
వారికీ ఇషా్టయిషా్టల్ వంటాయి 
గనుక, మన ఇషా్టయిషా్టల -- ప్రకారం 
ప్రవరితించడానిక్ అనినాంట్లోనూ 
అవకాశం వండదు. అక్కడే వసుతింది 
అశ్ంతి. పోనీ అవతలివారి 
ఇషా్టయిషా్టల ప్రకారం పోదామంటే 
అవి సరియైనవని మనకనిప్ంచదు. 
కనుక చేయాలనిప్ంచదు. 
కనుక బాహ్ంగా ఘరషిణ పడిన్ 
పడకపోయిన్ మానసికంగా ఘరషిణ 
తప్పదు. అదే అశ్ంతిక్ కారణం. మరి 
దీనిని అధిగమించడమలా?

దీనిక్ పరిషా్కర మార్్గల్ 
పెదదిల్ అన్క విధాల్గా చెపా్పరు. 
ఏ మార్గం ప్రకారం చూసిన్ మన 
ఇషా్టలను వదుల్కోక తప్పదు. అంటే 
ఇషా్టయిషా్టల్ వదుల్కుంటే గాని 
శ్ంతి ర్దననామాట. ‘ఇషా్టయిషా్టలను 
వదుల్కుంటే ఇక జీవిత మేముంది? 
ప్రతిదీ అవతలివారి ఇష్టం ప్రకారం 
చేసూతి పోవడమేన్?’ అని అనిప్ంచక 
తప్పదు. 

ఇక్కడ ఇషా్టయిషా్టలను 
వదుల్కోవడమంటే మనకేమీ వదదిని 
అనుకోవడం కాదు. మనక్ష్టమైనవి 
సంభవించిన్, ఇష్టం లేనివి 
చేయవలసి వచి్చన్, అది మన 
కర్మ ఫలితంగా వచి్చందనో లేక 
భగవంతుడు ప్రస్దించినదనో 
తలచినట్లుతే వాట్ పటలు సంతోషమూ, 
బాధా కల్గడము జరుగదు. 

అప్్పడు సుఖాలకు 

పంగకపోవడమూ, దుుఃఖాలకు 
క్ంగక పోవడమూ జరుగుతుంది. 
తరువాత అనినాంట్పటలు నిరిలుపతి భావం 
కల్గుతుంది. ‘నిరిలుపతిత’ అంటే 
జడత్వము కాదు, శ్ంతిని పందడం. 
అప్్పడు మనం కరతివా్నినా నిర్వరితిసూతి 
ఫలితాలపటలు నిరిలుప్తిలమై వంటాము. 
అందువలన శ్ంతిని పందుతాము.

ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ 
శ్శ్వతము కాదు. అనీనా కాలగర్ంలో 
కలిసిపోవలసిందే. ఎందరో 
ర్జులొచా్చరు, ర్జ్్లకోసం 
కటు్టకున్నారు, ఏలారు, పోయారు. 
అలాగే ఎనోనా కోటానుకోటలు మానవల్ 
మనలాగే వచా్చరు. అన్క కోరికలతో 
సుఖదుుఃఖాలకు, ర్గదే్వషాదులకు 
లోనైన్రు. తగవల్ పడాడురు, 
గెలిచారు, ఓడారు. తప్్పకోలేని 
అశ్ంతితోన్ మరణంచారు. న్డు 
మనమూ అంతే.

పది సంవతసుర్ల క్రితం ఉననా 
సుఖదుుఃఖాలను తలచుకుంటే అవి 
ఎంత అశ్శ్వతాలో అర్థమౌతుంది. 
కనినా సుఖాలను పందిన్, 
దుుఃఖాలవలన వచే్చ అశ్ంతే ఎకు్కవ. 
అంటే తను కావాలనుకుననాదానిని 
పందలేకపోవడము, ఇతరులతో 
నిత్జీవితంలో వచే్చ చిన్నా, పెదాది 
వైషమా్ల్, తగువల్, మాట 
పట్్టంప్ల్ - వీటనినాంట్తో కాలం ఎలా 
గడిచిపోయిందో సరిగా ఆలోచిస్తి 
మనకే అర్థమౌతుంది.  మనమంత 
అజ్ఞానంలో వన్నామో! శ్శ్వతమైన 
శ్ంతిని పందే మార్గం కనులముందు 
కనిప్సుతిన్నా దానివైప్ కనెనాతె్తిన్ 
చూడకుండా ఎలా ర్గదే్వషాదులలో 
అలమట్సుతిన్నామో! 

అందుకే కాబోల్ 
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మనకోసం మహాతు్మల్ మన 
అజ్ఞాన్నినా చూసి ఎంతో ఆవేదన 
పడతారు, అవతరిస్తిరు. దానిని 
పోగొటు్టకోవడానిక్ ఎనోనా, ఎనెనానోనా 
మార్్గలను చెబుతారు, చూప్స్తిరు, 
ఆచరిస్తిరు కూడా. బిడడు తనకు 
పనిక్ర్నిదానికోసం ఏడుసుతింటే 
వదదిని ఎంతగా నచ్చచెపా్పలని తలిలు 
ఆర్టపడుతుందో, మంచిదానిని 
ఇవ్వడానిక్ ఎంతగా ప్రయతినాసుతిందో 
అలాగే మహాతు్మల్కూడా మన 
శ్రేయసుసుకోసం పాటుపడుతూన్ 
వంటారు. కానీ మనమే ఇది 
శ్శ్వతమని భ్రమించి అశ్ంతిలో 
ఇంకా ఇంకా కూరుకుపోతుంటాము. 
కానీ తలిలువలెన్ మహాతు్మల్కూడా 
వాళళు ప్రయతనాం వారు మానుకోరు. 
అలాంట్వారే పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు.

మనం శ్ంతిని ఎలా 
పందాలోనననాదానిక్ పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారి జీవితమే ఉదాహరణ. 
ఆయన తమ జీవితంలో చిననాప్్పడే 
ఎనోనా కషా్టలను అనుభవించారు. 
ఈ దుుఃఖవిముక్తిక్ మార్్గనినా తీవ్ర 
అన్్వషణతో, తీవ్ర స్ధనచేసి 
కనుగొన్నారు. తరువాత స్యిన్థుని 
అనుగ్రహం పందాక తాను పందిన 
శ్ంతిని అందరికీ తెలియజేయాలననా 
తపనతో ప్రచార కార్క్రమం చేపటా్టరు. 
నిజమైన ఆధా్తి్మకత ఎలా వంటుందో, 
నిజమైన మహాతు్మల్ ఎలా వంటారో 
తెలియజెప్పడానిక్ తమ శ్యశకుతిలా 
ఉద్మించారు. ఆ ప్రయతనాంలో 
ఆయన నక్లీ ఆధా్తి్మకతవైప్ 
నుంచి, పచి్చ లౌక్కులవైప్ 
నుంచీ గూడ అన్క విధాల్గా 
ప్రతిఘటనలను ఎదురొ్కన్నారు. 
అంతేగాక ఆరి్థక సమస్ల్, ఆధా్తి్మక 

సమస్ల్ కుటుంబ సమస్ల్, 
స్మాజిక సమస్ల్ - ఎనినాంట్నో 
వారదురొ్కన్నారు. అయిన్ ఎప్్పడూ 
ఆయన ధైర్్నినా, ఆత్మవిశ్్వస్నినా 
కోలో్పలేదు. తాను నమి్మన సత్ం 
పటలు, నము్మకుననా స్యిన్థుని 
పటలు విశ్్వస్నినా విడన్డలేదు. తన 
కరతివా్నినా తాను నిర్వరితించుకుంటూ 
తన మార్్గన తను ముందుకు 
నడిచారు. తనను గురువగా, 
గొప్ప ఆధా్తి్మక వేతతిగా కందరు 
ప్రశంసించిన్, మరొక విధంగా 
నిరసించిన్ ఆయన పంగక, కృంగక 
ఒకేవిధంగా వన్నారు. భగవంతుని 
పటలు విశ్్వసమన్నా, కర్మ సిదా్ధంతం పటలు 
విశ్్వనమన్నా అదే. ఆయనకు వంతెన 
మీద ఇల్లు కటు్టకోవాలనుకోవడం 
ఎంతట్ తెలివితకు్కవతనమో 
తెల్సు. అందుకే ఆయన వంతెనను 
దాట్ ఆవలి తీర్నిక్ చేర్రు. 
అంతులేని ప్రశ్ంతతను, ఆనందానినా 
అనుభవించారు. దానిని అందరికీ 
పంచాలని ప్రయతినాంచారు. అందుకే 
మనము ఆయనన్ ఆదర్ంగా 
తీసుకోవచు్చ, తీసుకోవాలి కూడా. 
మాటల్ చెప్పడం సులభం, 
ఆచరించడమే కష్టం. అయిన్ 
ఈ దుుఃఖ స్గర్నినా దాటాలంటే 
ఆచరించక తప్పదు.

ఆయన మన మంచి కోసం చెప్పని 
విషయం లేదు, చేయని ప్రయతనామూ 
లేదు. అశ్ంతిక్ దూరమవడానిక్ 
వచే్చ అవరోధాలను ఎలా 
తొలగించుకోవాలో చెప్పడమేగాక, 
శ్ంతిని పందే మార్్గల్ కూడా 
ఎనోనా తెలియజేశ్రు. వాట్లో ఒకట్ 
‘వంతెన మీద ఎవరూ ఇల్లు కటు్టకోరు’ 
అననా సూక్తి. ఆయన చెప్్పన ఈ 

సూక్తిలో ఎనెనానినా అర్్థల్న్నాయో! “ఈ 
ప్రపంచమంతా నశించిపోయేదే. ఏదీ 
ఇక్కడ నిల్వదు. మరి నువ్వందుకు 
నిల్స్తివని అనుకుంటున్నావ? 
ఇక్కడ ఎనినా జన్మలెతితిన్, శ్ంతి 
కోసం వంపర్లుడుతూ అశ్ంతితో 
మ్రగ్గవలసినదే. ఎనినా జన్మలెతితిన్ 
అశ్ంతే వననాప్్పడు ఎనినా 
జన్మలైన్ ఎతాతిలని ఎందుకు 
కోరుకుంటున్నావ? శ్శ్వతానందానినా 
పందాలని ఎందుకు అనుకోవడం 
లేదు? ఎండమావలను చూసి నీళళుని 
భ్రమపడుతూ దానివలలు దాహం తీర్లని 
ఎందుకు పరుగులిడతావ? ఇదిగో 
చూడు! నినునా ఈ దుుఃఖస్గరం నుంచి 
దాట్ంచడానిక్ స్యిసమరు్థల్ 
సిద్ధంగా వన్నారు. ఆయనను 
పటు్టకుని ఈ వంతెనను దాట్పో. 
అపారమైన శ్ంతిని పందు” అని 
ఆయన ఉదో్బధిసుతిన్నారు.

ఇక ఆలస్మందుకు? 
పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి 75వ జన్మదిన 
కృతజఞాతా మహోతసువ సందర్ంగా 
మనం ఈ ర్గదే్వషాదుల వలయం 
నుండి తప్్పకున్ ప్రయతనాం చేదాదిం. 
వాట్క్ వచే్చ అవరోధాలనుంచి 
పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు ఏమి చెపా్పరో 
వారి గ్రంథాల పార్యణ దా్వర్, 
ప్రవచన్లదా్వర్ తెల్సుకుని 
ఆచరించడానిక్ ప్రయతినాదాదిం. 
ఈ వంతెనను దాటే ప్రయతనాం 
చేదాదిం. అట్్ట సంకలా్పనినా దృఢంగా 
నిల్ప్కోవడంకన్నా ఆయనకు మనం 
చెప్్పకున్ కృతజఞాత మరేముననాది?
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సిద్ధయ్య

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

పరుగు పరుగున 
క ం ది మ ల లు య ్ ప లె లు కు 

చేరుకున్నారు ఆదంబీ, ఫీర్ 
స్హెబ్. ఎంతో ఆత్రుతతో శ్రీ 
వీరబ్రహ్మంద్స్్వమివారి ఆశ్రమం 
చేరుకున్నారు. ఈస్రి సిదదియ్ను వలె 
వీరిక్ ఆశ్రమంలో ప్రవేశ్నిక్ ఎవరూ 
అడుడుర్లేదు. న్రుగా వారు ఆశ్రమం 
లోపల ఆసీనులై వననా స్్వమివారిని 
దరి్ంచి అభవాదం చేశ్రు. వారి 
సనినాధిలోన్ కనిప్ంచిన సిద్ధయ్ను 
చూసిన వారి హృదయంలో దుుఃఖం 
పెల్లుబిక్ంది.

“న్యన్! సిదా్ధ! ఇక్కడున్నావా? 
నీ కోసం వదక్ వదక్ ఎంతగా 
అలాలుడిపోయామో తెల్స్?” అంటూ 
కడుకుని కౌగలించుకని పెదదిగా 
ఏడి్చంది ఆదంబీ.

“ఎన్నాళళుయింది నినునా చూసి! 
ఎలా వన్నావ బేటా?” అన్నాడు 
ఫీర్ స్హెబ్ కనీనాళళుతో. వారి 
ఆవేదన చూసిన వీరబ్రహ్మంద్స్్వమి 
అనునయంగా

“అమా్మ! శ్ంతించండి. మీ బిడడు 
యిక్కడ క్షేమంగా వన్నాడు. ముందు 
మీరు విశ్ంతిగా కూరో్చండి” అన్నారు. 
ఎంతో దూరం నుండి వచి్చన వాళళుని 

ఓదారి్చ ఆహార పానీయాలంద జేశ్రు 
స్్వమి వారు. 

తదుపరి వారు స్్వమితో యిలా 
అన్నారు - 

స్హెబ్ : స్్వమీ! మీకు సలాం. మీ 
ఆదరణకు సలాం. మా బేటా యిక్కడిక్ 
ఎప్్పడొచా్చడు? ఎందుకచా్చడు? 
స్్వమీ! సెలవీయండి.

స్్వమి : ఋణానుబంధం 
అన్ది వంటుంది కదా! అది లేకుంటే 
ఎక్కడికలా ర్గలరు న్యన్! ఇక 
ఎందుకచా్చడో అన్ది మీరే అతనిని 
అడగండి.

ఆదంబీ : సిదా్ధ! ఇక్కడిక్ ఎందుకు 
వచా్చవ? కారణమేమిట్ బేటా? 

సిదదియ్ : న్ గురువరు్ల్ 
శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమివారే అని 
అలాలు దయవలలు గురితించాను. సకల 
మతాలస్రం వీరే. వీరే న్ దైవం. 
వారిని దరి్ంచాలననా బలమైన కోరికయే 
ననినాక్కడకు రప్్పంచింది.

స్హెబ్ : అరే! ఏమి 
మాటాలుడుతున్నావ్? మనం 
ముసలా్మనులం స్్వమి హందూ మత 
గురువల్. వారు నీకు గురువేమిట్ 
బేటా?

సిదదియ్: తండ్రీ! భగవంతుడిక్ 

కులమత భేదాల్ లేవ. స్్వమివారు మత 
భేదాలెంచరు. దయామయులయిన శ్రీ 
వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమి మోక్మార్గం వైప్ 
నడవాలనుకననా ప్రతివారిని ఆదరించి, 
దారి చూప్ నడిప్స్తిరు. 

స్హెబ్ : అలాలుయే మన గురువ. 
మనం మన ఇస్లుంని పాట్ంచాలి. 
ఎంతోమంది దేవతల్, గురువల్ 
వననా హందూమతం మనకందుకు 
బేటా?

సిదదియ్: ఒక్క దేముడే అనినా 
రూపాలలో వచా్చడని అంటారు 
హందువల్. ఒక తలిలుక్ ప్ట్్టన 
బిడడులలోన్ ఒకరిక్ మరొకరిక్ ఎంతో 
భేదముంటుంది. ఒక బిడడుకు ప్ల్ప్, 
మరొకబిడడుకు తీప్, మరొకరిక్ కారం 
యిలా వేరే్వరు రుచుల్ననా బిడడులకు 
ఎవరిక్ష్టమయిన రీతిలో వారిక్ 
ఆహారమందించి సంతృప్తిలను 
చేసుతింది తలిలు.  అలాగే భకుతిల అనురక్తి 
ననుసరించి, వివిధ రూపాలలో 
వారిక్ దర్నమిస్తిడు భగవంతుడు. 
ఆ కారణంగాన్ అనినా రూపాల్, 
అవతార్ల్! అంతే. ఏ మతమైన్ 
ముక్తిమార్్గనిక్ త్రోవ చూప్ంచేదే కదా, 
తండ్రి!

స్హెబ్: అవను బేటా! అందుకే 

(గత సంచిక తరువాయి)
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మన అలాలు మనకు ముక్తి మార్గం 
చూప్స్తిడు. ఇస్లుంన్ నమి్మ జీవిదాదిం. 
స్్వమివారి వదది సెలవ తీసుకని మన 
యింట్క్ వళదిం పద బేటా.

సిదదియ్ : తండ్రీ స్్వమి 
వారి పాదాలకు న్ మనసుసు 
అంక్తమైపోయింది. న్ గురుదేవలను 
వదలి న్ను ర్లేను. ననునా క్మించండి.

ఆదంబీ : న్యన్! లేక లేక ప్ట్్టన 
ఒక్కగానొక్క బిడడువ. నీపైనన్ ప్రాణాలనీనా 
పెటు్టకని జీవిసుతిన్నాను. కననాతలిలు 
మనసు ఎంతగా కష్టపడుతుందో అర్థం 
చేసుకోలేవా?

సిద్ధయ్: అమా్మ! నీ ప్రేమను న్ను 
అర్థం చేసుకనగలను. ఒక్క బిడడుకు 
తలిలువైన నీకే యింత ప్రేమ వంటే సకల 
లోకాలనూ పాలిసుతిననా ఆ తండ్రిక్ ఎంత 
ప్రేమ వంటుందో కదా! అమా్మ మీరు, 
న్ను, మనందరమూ ఈ ప్రేమమూరితి 
శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమిన్ ఆశ్రయిదాదిం. 
స్్వమి నీడలో న్ను సంతోషంగా 
వంటాను. మీరు కూడా సంతోషంగా 
వండండి.

చేతుల్ జోడించి తలిలుదండ్రులను 
కనీనాట్తో  వేడుకన్నాడు సిదు్ధడు. 

*** 
ఒకానొక సమయంలో 

పరిపూర్్ణచారు్ల్, ప్రకృతాంబ 
అన్ ప్ణ్దంపతుల్ తీర్థయాత్రల్ 
చేసూతి ఒక నదీసమీపంలో ప్రయాణం 
చేసుతిండగా గర్వతి అయిన 
ప్రకృతాంబకు ప్రిట్ నొప్్పల్ 
ఆరంభమై మగబిడడును ప్రసవిసుతింది. 
ఆ సమయంలో దురదృష్టవశ్తుతి 
నదీస్నానం చేసూతి కాల్జ్రి నదిలో పడి 
మరణస్తిడు భరతి. ప్రకృతాంబ దుుఃఖానినా 
భరించలేక ప్రాణాల్ విడుసుతింది. 
ఒంటరి వాడైన ఆ పసికందును ఒక 

తపసి్వ చేరదీసి ‘వీరబ్రహ్మము’ అని 
న్మకరణం చేసి పెంచుతుంటాడు. 
కన్నాళళుకు సంతానం లేని 
వీరభోజయాచారు్ల్, వీరపాపమాంబ 
అన్ దంపతులకు ఆ బిడడును అప్పగించి, 
దైవప్రస్దంగా భావించి ఆ బిడడును 
పెంచుకనవలసిందిగా ఆదేశిస్తిడు. 
పెరిగి పెదదివాడైన వీరబ్రహ్మము 
ఒకన్డు తలిలు వీరపాపమాంబతో 
తాను లోకానుగ్రహార్థం దేశసంచారం 
చేయవలసివందని, అనుబంధాలకు, 
బాంధవా్లకు అతీతుడనై 
ప్రజలందరికీ ముక్తిమార్్గనినా  బోధిసూతి 
తత్వబోధల్ చేయవలసిన కరతివ్ం 
తన ఎదుటవననాదని యిల్లువదలి 
వళళుందుకు అనుమతించమని 
ప్రారి్థస్తిరు. తనను విడచి వళళువదదిని 
దుుఃఖిసుతిననా తలిలుని ఊరడించి, తతతి్వబోధ 
గావించి ఆమను శ్ంతింపజేస్తిడు  
వీరబ్రహ్మం. అతని మహాతా్నినా అర్థం 
చేసుకుననా వీరపాపమాంబ అతని 
అవతార కార్్నిక్ తాను  అడుడు 
ర్కూడదని భావించి సంతోషంగా 
అతనిని స్గనంప్తుంది. ఆ అవతార 
ప్రుష్డు శ్రీవీరబ్రహ్మంద్స్్వమి 
యింట్ నుండి బయల్దేరి 
పాదచారియై సంచరిసూతి 
ఆంధ్రదేశంలోని, కరూనాల్ జిలాలు 
బనగానపలెలు పట్టణానినా చేరుకుంటారు. 
బనగానపలెలు పట్టణం లోని గరిమిరడిడు 
అచ్చమ్మగారి యింట్ అరుగుపై ఆ ర్త్రి 
విశ్రమిస్తిడు శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్స్్వమి. 
గరిమిరడిడు అచ్చమ్మది అత్ంత సంపననా 
కుటుంబం. స్ధుసతు్పరుష్లను 
స్విసూతి, పేదస్దలన్దరిసూతి, 
ధర్మనిరతి, దైవచింతనలతో జీవనం 
స్గించే అచ్చమ్మ ఉతతిమ స్ధి్వ. అడిగిన 
వారిక్ లేదనకుండా సహాయపడే గొప్ప 

దానశీలి.
గరిమిరడిడు అచ్చమ్మ ఉదయాన్నా 

వాక్లి తల్ప్ తెరచి వీధి అరుగుపై 
వననా వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమిని చూచి 
ప్రశినాంచగా, తాను ఎవరూలేని 
ఒంటరివాడననీ జీవనోపాధి కోసం 
వచా్చనని చెప్్పన ఆయనకు ఆవల్ 
కాచే పనిని అప్పగిసుతింది అచ్చమ్మ. 
ఆ సమయంలో ఆయన దివ్తా్వనినా 
గురితించిన అచ్చమ్మ గ్రుడిడువాడైన తన 
కుమారుని కరుణంచమని ప్రారి్థసుతింది. 
ఆయన ఆ ప్లలువాడిక్ దృష్టని 
ప్రస్దించి దీవిస్తిరు. ఆ రోజులోలున్ 
బనగాన పలెలు సమీపంలోని రవ్వల 
కండగుహలో కూరొ్చని కాలజ్ఞాన్నినా 
రచించి ప్రజలకు తతతి్వబోధల్  చేసూతి 
కంతకాలం తర్్వత బనగానపలెలును 
వీడి కందిమలలుయపలెలు చేరుకున్నారు శ్రీ 
వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమి.

క ం ది మ ల లు య ప లె లు లో 
వడ్ంగి పనిని వృతితిగా ఎంచుకుని 
జీవించస్గారు శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్స్్వమి. 
ఆరోజులోలున్ స్్వమి మహమల్ ఎనోనా 
వలలుడి కావటంతో ప్రజల్ ఆయనను 
భగవదవతారంగా భావించస్గారు. 
కన్నాళళుకు స్్వమి ఆ వూరి 
వాసతివ్ర్లయిన గోవిందమ్మ అను 
యోగు్ర్లైన కన్ను వివాహమాడి 
గృహస్్థశ్రమానినా సీ్వకరిస్తిరు. ఆ 
దంపతులకు నల్గురు కుమారుల్, 
ఒక కుమారతి జని్మస్తిరు.

ఒకస్రి కందిమలలుయపలెలు 
గ్రామంలో మశూచిక వా్ధి 
వా్ప్సుతింది. ఊరి ప్రజలంతా 
పోలేరమ్మ గుడిలో పూజల్ చేసూతి ఆ 
గ్రామ దేవతకు ‘చలిది అననాం’(‘ఉప్్ప 
కూడా వేయని పెరుగననాం) వండి 

మిగతా 21వ పేజీలో
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శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద సా్వమివారిచే విరచితమైన వారాతాలాపమనే యీ గ్ంథము గ్ంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వండటం వలన తమకు అర్ంగావడం లేదన చాలామంది ప్ఠకులు అభిప్రాయాన్న వ్యకతాపరిచారు. 
అందుకన ప్ఠకుల అభ్యర్న మేరకు పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరదా్వజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాన్న ప్ఠకులకు అందజేస్తానా్నరు   - ఎడిటర్.

గురుద్రోహి జూడాస్
ఈ ఉపదేశ్లను విని మతాచారు్ల్, న్యకుల్ 

భవనంలో సమావేశమై ఏదో విధంగా జీససు ప్రాణాలను 
తీయాలని భావించారు. వారు జీససు యొక్క పనెనాండు 
మంది శిష్్లలో నుండి జుడాసు అన్ శిష్్ని వతికారు. 
గురుద్రోహ అయిన జుడాసు ఇలా అన్నాడు - “న్ను 
జీససును మీకు అప్పగించినట్లుతే మీరు న్కేమి ఇస్తిరు?” 
ముపె్్ఫ వండి న్ణాలకు బేరం జరిగింది. జూడాసు 
మతాచారు్లతో ఇలా అన్నాడు -“న్ను సైగచేసి జీససు 
ఎవరో సూచిస్తిను. మీరు పటు్టకోండి. జూడాసు జీససు 
దగ్గరకు వచి్చ ‘మహాప్రభూ’ అని ఆయన చేతిని తీసుకుని 
ముదుదిపెటు్టకున్నాడు. 

వంటన్ మతాచారు్ల మనుష్ల్ జీససును 
పటు్టకని బైటకు తీసుకుని వళళురు. జనసమూహం నుండి 
ఒకరు కతితిని బయటకు లాగాడు. ఇది చూసి జీససు ఇలా 

అన్నాడు - “ఓ స్నాహతుడా! కతితిని ఒరలో వంచు. కతితిని 
చేతబట్్టనవాడు కతితితోన్ చనిపోతాడు”. మతాచారు్ల్ 
జీససుకు వ్తిరేకంగా చెప్పడానిక్ అబద్ధస్క్ష్లను సిద్ధం 
చేయడానిక్ ప్రయతినాంచారు. కానీ ఎవరూ ముందుకు 
ర్లేదు.

ప్రధాన్చారు్ల్ ఇలా అడిగారు - “దేవడి మీద ఒటే్టసి 
చెప్్ప. నువ్వ దేవడి కుమారుడివైన క్రీసుతివేన్?” జీససు ఇలా 
అన్నాడు - “మీరే అంటున్నారు కదా?” మతాచారు్లకు ఈ 
సమాధానం చాల్. వంటన్ వారు జీససుకు మరణదండన 
విధించాలని నిర్ణయించారు. మతాచారు్ల్ జీససును 
ఇతర మతాచారు్ల ఎదుట నిలబెటా్టరు. ఇంతలో 
జూడాసుకు పశ్్చతాతిపము కలిగి ముపె్్ఫ వండిన్ణాలను 
మతాచారు్నిక్ తిరిగి ఇచి్చవేశ్డు. అతడిలా అన్నాడు 
- “న్ను నిరోదిష అయిన వ్క్తిని మోసగించాను. పాపము 
చేశ్ను”. అతనిక్ మతాచారు్లిలా సమాధానం చెపా్పరు. 
“మాకేమి? నీ సంగతి నీకే తెలియాలి!” జూడాసు తరువాత 

(గత సంచిక తరువాయి)

ఎనమిదవ ప్రసంగము
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పశ్్చతాతిపంతో ఆత్మహత్ చేసుకున్నాడు.

కొరతపై క్రీస్తా

గవరనారు జీససును అడిగాడు - “నీవ యూదుల 
ర్జువా?”

జీససు : “నీవే అంటున్నావ కదా!”
అప్్పడు మతాచారు్ల్ జీససు మీద న్ర్లను 

మోపారు. జీససు మౌనం వహంచాడు. గవరనారుకు 
చాలా ఆశ్చర్ం కలిగింది. అతడు ప్రజలనుదేదిశించి ఇలా 
అన్నాడు - “ఈ క్రీసుతి అనబడే జీససును న్ను ఏమి 
చేయాలి?” అప్్పడు మతాచారు్ల్ ప్రజలను తమవైప్ 
త్రిప్్పకోడానిక్ ధన్నినా విరజిమ్మస్గారు. అది తీసుకుని 
ప్రజల్ జవాబిచా్చరు - “కరత వేయండి!”

గవరనారు ఇలా అన్నాడు - “నిరోదిష రకతింతో న్ను 
తప్్ప చేయలేను. మీ ఇష్టం వచి్చనటేలు చేయండి!” అప్్పడు 
ప్రజలందరూ ఇలా అన్నారు - “ఆయన రకతిము మా 
మీదను, మా సంతాన్ల మీద పడుగాక”. ఆ తరువాత 
సైనికుల్ అతనిక్ పాతబట్టల్ కట్్ట, ముళళు క్రీటము పెట్్ట, 
“యూదులర్జ్! మోకాళళు మీద కూరు్చని నమస్్కరం 
చేయి!” అని వేళకోళం చేశ్రు. జీససును చంపే 
ప్రదేశ్నిక్ తీసుకళ్ళు మేకు న్టారు. ఆ సమయంలో 
అక్కడి నుండి వళ్ళుపోతుననా వారు కందరు ఇలా 
అన్నారు - “మందిర్నినా కూలగొట్్ట మూడు రోజులలో 
కతతిది కటా్టలన్ ఉదేదిశంగల జనులార్! మీ జ్తిని 
రక్ంచుకోండి!”

ప్రధాన్చారు్డు ఇలా పరిహాసం చేశ్డు - 
“ఇతరులను రక్ంచగలవాడు తన జ్తిని రక్ంచలేడా? 
నీకు దేవడి మీద నమ్మకం లేదా? నీవ దేవడి 
కుమారుడివైతే దేవడు నినెనాందుకు రక్ంచడం లేదు?” 
ఇలా అంటూ ప్రధాన్చారు్డు ఆజ్ఞాప్ంచాడు - “ధర్్మనినా 
రక్ంచడం కోసం జీససును వంటన్ చంప్వేయండి!” 
అప్్పడు జీససు శరీరము కరతపైన కట్్ట చేతుల్, 
కాళ్ళు, వక్ము - ఈ చోటలు మేకుల్ న్టబడాడుయి. ఇది 
ర్క్సప్రకృతి.

అస్ర ప్రకృతి
అసుర ప్రకృతి మీద ఈ విరోచనోపాఖా్నము 

వినండి -

అసుర ప్రకృతి అంటే శరీరమే ఆత్మ అని విశ్వసించి 
భోగవిలాస తత్పరులవడము.

విరోచనుడు, ఇంద్రుడు ప్రజ్పతి దగ్గరకు 
ఉపదేశ్నిక్ వళళురు. ప్రజ్పతి వారిక్ ఆతా్మనుభూతి 
కల్గజేయడానిక్ ఇలా అన్నాడు - అందమైన వస్్రాల్, 
ఆభరణాలతో అలంకరించుకుని నీట్ పాత్రలో చూడండి. 
అప్్పడు వారు అలా అలంకరించుకుని నీట్పాత్రలోక్ 
చూశ్రు. ప్రజ్పతి, “ఏమి చూసుతిన్నారు?” అని అడిగాడు. 
ఇలా అడగడంలో ఆయన ఉదేదిశమిది - “ప్రతిబింబములో 
చూస్వనీనా శరీరంతో వననా సంబంధం వలన వచి్చనవే. 
ఉదాహరణకు ఆ ఆభరణాల్ మొ॥నవనీనా మధ్లో వచి్చనవే 
(అంటే ఆగంతుకాలే). ఇలాన్ జుటు్ట, గోళ్ళు కూడాను. 
ఇలాన్ శరీరం కూడా ఆగంతుకమే (అంటే మధ్లో 
వచి్చనదే) అని దాని ఆగమాపాయితా్వనినా (అంటే అది ఎలా 
సంభవిసుతిందో) తెలిసికంటే వీరిక్ ఆతా్మన్త్మజ్ఞానము 
కల్గుతుంది అని. కానీ వారిదదిరికీ ప్రజ్పతి ఉదేదిశ్నిక్ 
విరుద్ధంగా విపరీతజ్ఞానము (అవసరమైన జ్ఞానము) 
కలిగింది. ఆ ఉపదేశ్నిక్ ఆనందించి వారిలా అన్నారు 
- “స్్వమీ! మేమిదదిరమూ చక్కగా అలంకరణ చేసుకుననా 
శరీర్నినా నీట్లో చూసుతిన్నాము. ఈ అందమైన వస్్రాలతో, 
ఆభరణాలతో అలంకరింపబడిన శరీరమే బ్రహ్మము అని 
తెలిసికన్నాము. ఇది అమృతము, అభయము” ఇలా చెప్్ప 
ఆనందించి వళ్ళుపోయారు.

ఇంద్రుడు బుది్ధమంతుడు. అతడు న్రుగా దేవతల 
దగ్గరకు వళళులేదు. అతడు ఏకాంతంగా మననం చేశ్డు. 
ప్రజ్పతి దగ్గరకు అన్కస్రులు వళ్ళు చివరకు ఆత్మజ్ఞానం 
పందాడు. విరోచనుడు జడుడు. అతడు తన ర్జ్్నిక్ వళ్ళు 
తన అసుర ప్రజ్నీకానిక్ ఇంకా ఎకు్కవ విషయభోగాలను 
అనుభవించమని చెపా్పడు. అతడింకా ఇలా అన్నాడు -

“న్ను బ్రహ్మ దగ్గరకు వళ్ళు ఈ ఉపదేశ్నినా పందాను 
- శరీరమే ఆత్మ ‘ఆతె్్మవేహ మహయ్ుః, ఆతా్మ పరిచర్ుః’ - 
‘శరీరరూపమైన ఆతే్మ పూజింపదగినది, శరీరరూపమైన 
ఆతే్మ స్వించదగినది. భోగవిలాస్లలో మునిగి అనినా రకాల 
ఆనందాలనూ అనుభవించండి. చచా్చక ఏమీ లేదు.

‘ఇమం చాముం చేతి’ - ‘ఈ లోకము, పరలోకము 
కూడ మీదే!’

పరలోకానినా అంగీకరించని చార్్వకుల్ కూడా 
చనిపోయిన తరువాత శ్మశ్నయాత్రలో శవానినా పలలుకీలోపెట్్ట 
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విల్వైన వస్్రాల్, పూలమాలల్, అగరుధూపము, 
అతతిరుల్ మొ॥న వాట్తోనూ ఢంకా, దుందుభ (డోల్, 
సన్నాయి మొ॥నవి) మొ॥న వాదా్లతోనూ ఎంతో 
అట్టహాసంతో, సంగీతము, పూజ మొ॥న కార్క్రమాలతో 
తీసుకుని వళతారు. వారి స్్మరకచిహానాల్గా పెదది పెదది 
శిలా్పలనో, భవన్లనో నిరి్మంచడం కూడా గౌరవమని 
తల్స్తిరు. శవానిక్ వారు చూపే గౌరవము, వైభవము 
పరలోకంలో కల్గుతుందని నము్మతారు.”

పై బోధ చేసిన తరువాత విరోచనుడు 
పెదది పెదది భవన్ల్ నిరి్మంచాడు. అన్క రకాలైన 
విలాసోపకరణాలను అనుభవించడానిక్ తెప్్పంచాడు. 
తాను కురో్చడానిక్ రతానాలతో పదగబడిన సింహాసన్నినా 
తయారు చేయించాడు. వజ్రవైఢూర్్లను ధరించాడు. 
విహార్నిక్ వళళు సమయంలో స్న్ధిపతుల్ అతనిక్ 
రతనాఖచితమైన పలలుకీ, రతనాఖచితమైన అంబారీ, ఢంకా 
మొ॥న వాదా్లను ఏర్్పటు చేశ్రు. ‘మహార్జ్ధి 
ర్జ’, ‘స్ర్వభౌమాధిపతి’ మొ॥న బిరుదులను పంది 
నౌకరులతో ప్లిప్ంచుకున్వాడు ఇతరులకు కూడా 
వారి వారిక్ తగినటులు ర్జరతనా, ర్జభూషణ మొ॥న 
బిరుదులను ఇచా్చడు. సంవతసురంలో కనినా ప్రతే్క 
దిన్లలో ఆర్్టంగా వాహనం మీద బయల్దేరి ప్రజల 
పూజలను అందుకున్వాడు.

అసురుల్ తమకు లభంచిన భోగాలతో వేశ్ల 
నృతా్లలోనూ, పాటలలోనూ నిమగునాలయా్రు. 
అందరూ కలిసి వనభోజన్ల్ చేసుకుని అన్క రకాల 
రుచికరములైన అననా పానీయాలను ఆస్్వదించారు. 
అసుర్ధిపతి అయిన విరోచనుడు కలిగించిన 
దేహాత్మభావానినా, భోగవిలాస జీవితానినా, స్వలను, 
పూజలను అందుకున్ విద్ కూడా వంశపారంపర్ంగా 
ర్జులను సంక్రమించింది.

వారి నుండి తెలిసో, తెలియకో ఈ వైఖరి 
ధనవంతులలో ప్రవేశించింది. ధనవంతుల్ తమ 
శరీరపోషణే ముఖ్మని విలాస్లలో మునిగిపోయారు. 
కాబటే్ట పెళ్ళు మొ॥న శుభసమయాలలో వేశ్ల నృతా్నినా, 
ప్రదర్నలను, గీతాలను ఏర్్పటు చేస్తిరు. ఆ తరువాత 
అన్కమందిని అవినీతికరములైన వాసనలతో కూడిన 
కార్్లకు ప్రిగొల్్పతారు.

ఈ అనర్థ పరంపర ఇంతట్తో ఆగలేదు. ఈమధ్ 

ర్జులలోనూ, ధనవంతులలోనూ ఈ శరీరపూజ 
మితిమీరిపోయింది. తీర్్థలలోనూ, ప్ణ్క్షేత్రాలలోనూ, 
మఠాలలోనూ, ఆశ్రమాలలోనూ ఈ వైఖరి ఎకు్కవగా వననాది. 
గురువల్, మతాచారు్ల్, సన్్సుల్, తా్గుల్ సంస్ర 
సుఖాలను మరిగి ఆత్మప్రాప్తిక్ బదుల్ తమ కల్షతమైన 
ఆచరణ మార్్గనినా అమాయక ప్రజలనెతితిన రుదిది వారిని వలలో 
చిక్్కంచుకుంటున్నారు. వారిలో కూడా ఈ అసురస్వభావము 
ఎకు్కవగా వననాది. వారు లోకుల్ ఏమనుకుంటారో అన్ 
భయంతో మాత్రమే వేశ్ల నృత్గీతాలను అనుభవించరు. 
మిగిలిన అనినా భోగవిలాస్లకూ వనుకాడరు. ఛత్రము, 
చామరము, దండము, ఢంకా, దుందుభ, పాలక్, పాదుకల్ 
వంటాయి. ఏమి చెప్పను? బంగార్నినా తాక్నంతమాత్రాన్ 
ప్రాయశి్చతతిము చేసుకోవాలని ఋష్ల ధర్మం వంటే, 
బంగారప్ సింహాసనం మీద కూరు్చని తమ శరీర్నిక్ 
ఇతర భకుతిల చేత పూజల్ చేయిస్తిరు. పాదపూజల్ 
చేయించుకుని శిష్, ప్రశిష్్ల దా్వర్ ఉపదేశ్ల్ 
చేయిస్తిరు. ర్జుల్ వాహన్ల్ ఎక్్క బయటకు వళ్ళునటులు 
వారు కూడా వాహన్లనెక్్క బయటకు వస్తిరు. వారు 
ర్జులకు ర్జుల్. కాబట్్ట వారి ర్జవైభవము వంటే 
వండనివ్వండి. కానీ వారు ప్రజలను మభ్పెట్టడానిక్ 
ఇలా అంటారు - “ఇవనీనా మా మతానిక్ శోభ 
కలిగించడానికే! మాకు ఎటువంట్ వైభవమూ అక్కరలేదు. 
ఫలాన్ స్ంప్రదాయాలను చూడండి. వారు ఎంత స్వ 
చేయించుకుంటున్నారో! ఎటువంట్ ఊరేగింప్తో 
బయటకు వస్తిరో! నీ ధర్మమేమి తకు్కవైనదా? నీ మతం 
ఆ మతం కంటే గొప్పది. మీ శక్తి వారి శక్తి కంటే ఎకు్కవ. 
వారు వారి గురువకు చేసిన స్వకంటే మీరు మీ గురువకు 
ఎకు్కవ స్వ చేయాలి. మహావైభవోపేతంగా ఊరేగింప్ 
జరపాలి. లేకపోతే మీ స్ంప్రదాయానిక్ హాని కల్గుతుంది. 
ఇలాన్ ర్జుల ఊరేగింప్ జరిగినప్డు నగరమంతా 
అలంకరింపబడుతుంది. ర్జమార్్గలనీనా జండాలతోనూ, 
తోరణాలతోనూ ప్రకాశిసూతి వంటాయి. కర్రలతో 
దా్వర్లను తయారు చేసి రకరకాల అలంకరణల్ చేస్తిరు. 
ధనవంతుల్ కూడా వివాహాలలో ఇలాగే అలంకరణల్ 
చేస్తిరు. మేము (మతగురువల్) ర్జులకే ర్జులము 
(గురువలము)! కాబట్్ట మాకు కూడా ఇలాన్ ప్రకాశవంతమైన 
అలంకరింపబడిన వస్తభూషణాదుల్, వైభవాల్ ఉండాలి.” 

మిగతా 18వ పేజీలో
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మాతృదేవి స్మృతులు

శ్రీమతి సరోజని జ్లార్వగారు 
మాతృశ్రీ అలివేల్మంగమ్మ 

తలిలు  స్మృతులను  ఈ విధంగా 
తెలియచేసుతిన్నారు:

పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు శరీరంతో 
వననాప్్పడు, పూజ్శ్రీ అమ్మగారిని మేము 
అంటే సతసుంగ సభ్్లెవ్వరు చూడలేదు. 
సతసుంగానిక్ ర్వడం మాస్టరుగారిని 
దరి్ంచుకోవడం  వళ్లుపోవడం 
జరిగేది. ఒక్కస్రి మాత్రం......ఒక 
భకుతిడిక్ పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు 
ఏకముఖి రుద్రాక్, తిరుపతిలో 
ఇచా్చరట. (తిరుపతిలో అతనిక్ 
దర్నమిచి్చ రుద్రాక్ ప్రస్దించిన 
సమయంలో  పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు 
ఒంగోల్లోన్ వన్నారట!! ఆ సంగతి 
తరువాత తెలిసింది!) అతను పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారి దగ్గరిక్ వచి్చనప్్పడు, ఆ 
రుద్రాక్ని అమ్మగారిక్ చూప్ంచమని 
ననునా లోపలి పంప్ంచారు. అప్్పడు 
మొదట్స్రి పూజ్శ్రీ అమ్మగారిని 
చూస్ను!  మళ్ళు మాస్టరుగారు సమాధి 
అయిన తరువాతే చూడటం జరిగింది.

పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి సమాధి 
అనంతరం, న్ను మావారు, ప్రతిరోజూ 
మాస్టరుగారి  సమాధిక్  స్వ  

చేసుకున్వాళలుం. కానీ మా మనసులో 
మాత్రం ఇప్్పడు మనలినా ఎవ్వరు 
నడిప్స్తిరు? మళ్ళు అంతట్ ప్రేమమూరితి 
ఎక్కడ దరుకుతారు? అని చాలా 
బాధ పడుతుండేవాళళుం! ఒకళ్ళుదదిరిని 
మహాతు్మలనుకుని కల్సుకున్నాము. 
కానీ నచ్చక తిరిగి వచే్చస్ము. పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారు న్ చేత సతసుంగాల్ 
చేయించేవారు. మా ఇంటోలు కూడా ప్రతి 
సోమవారం సతసుంగం చేసుకున్వాళలుం. 
కన్నాళళుక్ పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
వారి ఇంటోలు గురువారం  సతసుంగం 
చేసుకమ్మని న్కు కబురు చేశ్రు. 
ఇంక అప్పట్నుంచి అమ్మగారితో 
స్ంగత్ం ప్రారంభమయి్ంది. 
వార్నిక్ ఒక రోజలాలు పోయి,  రోజూ 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారి ఇంట్క్ వడుతూ 
వండేవాళళుం. పూజ్శ్రీ అమ్మగారి 
ప్రేమాదరణలతో మాస్టరుగారు 
లేరే అననా బాధ కంచెం కంచెం 
పలచబడస్గింది. ఇలా రోజుల్ 
గడుసుతిండగా పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి 
ఇల్లు కట్టడం పూరతియి్ంది. ఒక శుభ 
ముహూరతింలో పూజ్శ్రీ అమ్మగారు, 
బాబుగారు, వేదమ్మ, కదిదిమంది 
బంధువల్, మరికదిదిమంది 

సతసుంగసభ్్లతో ఇంట్ గృహప్రవేశం 
జరిగింది. అయితే న్కు, అమ్మగారు 
కతతి ఇంట్క్ మారుతుంటే, కంచం 
బాధ అనిప్ంచింది, ఎందుకంటే 
ఇప్్పడు ఉననా  ఇంటోలున్  పూజ్శ్రీ 
మాస్టర్ గారితో అనుబంధం, ఇక్కడే 
సమాధి అవ్వడం,,,,ఇవనీనా జరగడం 
వలలు, మాస్టరుగారు ఇక్కడే వన్నారననా 
భావన ఎకు్కవగా వండేది. కతతి ఇంటోలు 
అలాగ అనిప్ంచదేమో అనుకున్దానినా. 
ఒకరోజు పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు కతతి 
ఇంటోలు కూరు్చని వననాటులు, న్ను వళ్లు 
నమస్్కరం చేసుకుంటే, న్ తల మీద 
చెయి్ పెట్్ట దీవించినటు్ట కల వచి్చంది,  
వారి చేతి స్పర్ చాలా రోజులవరకు 
అనుభవమౌతూ వండేది. ఆ తర్్వత 
వారి ఆ కతతి ఇంటోలుకూడా చాలా 
ఆనందంగా వండేది.

కనినారోజులకు కావలి డాక్టరు 
గారు, పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి 
విగ్రహం చేయించి తెచా్చరు. సతసుంగ 
సభ్్లందరూ ఎదురళ్లు న్మం 
చెప్తూ తీసుకుని వసుతిన్నారు. 
న్ను పూజ్శ్రీ అమ్మగారి దగ్గర  
కూరు్చని పూలమాల కడుతున్నాను. 
ఈ మాల పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిక్ 

శ్రీమత్ సరోజని జాలారావు
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వేస్తి బాగుండును అనిప్ంచింది. 
కానీ ఆయనకు వేయడానిక్ పూల 
దండ ప్రమాయించారు. పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారు ర్న్ వచా్చరు. ఈ 
లోప్న ఒకరు వచి్చ న్ చేతిలో మాల 
తీసుకుని పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిక్ 
వేశ్రు. అంటే అప్పట్క్ ఇంకా ఆ దండ 
ర్లేదని, ఈ మాల వేస్రట. న్కు 
చాలా సంతోషంగా  అనిప్ంచింది. 
మనసూ్ఫరితిగా కోరుకుంటే అమ్మగారి 
సమక్ంలో నెరవేరకపోవడం 
అన్దే వండేది కాదు. మా సతసుంగ 
సభ్్లందరము కలిసి 15 మంది దాకా 
వండే వాళళుము అంతే! మేమే అనినా 
పూజల్, పండగల్ చేసుకున్వాళళుము. 
ఒకరోజు ఒక సతసుంగసభ్్ర్లిక్, 
పూలంగి స్వ చేసుకమ్మని పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారు కలలో చెపా్పరట.  
వంటన్ మేము పూజ్శ్రీ అమ్మగారిక్ 
ఈ విషయం చెబితే, అలాగే 
చేసుకోమన్నారు. ఆ రోజు పెదది పండగ 
లాగ వండేది. పూల్ తేవటం, మాలల్ 
అలలుటం, అలంకరించటం,,,అప్పటోలు 
కతతి కావడం వలలు అలంకరణ సరిగా 
ర్క మాలల్ వేళళుడ దీస్వాళళుం. 
తరువాత ముందు భాగం మాత్రమే 
అలంకరించేవాళళుం, తరవాత న్ను 
పేపర్ మీద పూలతో డిజైన్ వేసుకుని 
తెచే్చదానినా. దానిని షాల్ మీద (సూది 
దారంతో కుటులు వేసి) అతిక్ంచేవాళళుం.
ఒకరోజు సరిగా కుదరక పతే, పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారు(విగ్రహం లో) భ్జ్ల్ 
కదిప్ సరిచేసుకోవడం మేమందరం 
చూస్ము. ఒకస్రి పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారు న్కు కలలో కనపడి, 
“పూలంగి స్వ యిలాగేన్ చేయడం?” 
అని అడిగారు. ఆ సంగతి న్ను పూజ్శ్రీ 
అమ్మగారితో చెపా్పను. అప్్పడు 

అమ్మగారు, తిరుపతిలో వంకటేశ్వర 
స్్వమిక్ ఎలా చేస్తిరో వివరంగా 
చెప్్ప అలా చేసుకోమన్నారు (పూజ్శ్రీ 
అమ్మగారు  ఏ విషయమైన్ చాలా 
వరకు మనం అడిగితేన్ చెపే్పవారు). 
అప్పట్నించి, పూల అలంకరణ 
అయా్క, బాబా అష్్టతతిరం  చదివి, 
నివేదన చేసి, హారతి ఇచే్చవాళళుం. అది 
ఇప్పట్ వరకు అలాగే కనస్గుతోంది. 
అదే విధంగా పత్రికస్వ కూడా మాతోన్ 
మొదలయి్ంది. అంతకుముందు, 
రండు మూడు రోజుల్ బైటవాళళుని 
ప్లిచి చేయించేవారు. తరవాత 
మేమందరం పూజ్శ్రీ అమ్మగారి 
అనుమతితో ఆ స్వ కూడా 
చేసుకోవడం మొదల్ పెటా్టము. పత్రిక 
స్వ అయిపోగాన్ పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
మమ్మలనాందరిని ప్లిచి, రకరకాల 
ప్రస్దాల్ పెటే్టవారు. పూజ్శ్రీ 
అమ్మగారు మంచి మంచి విషయాల్ 
చెపూతి వంటే, అవనీనా వింటూ 
తిన్వాళళుం. ఒకక్కస్రి అందరం 
మధా్హనా సమయంలో ఒకక్క 
పదార్ధం,  చేసుకుని తీసుకువస్తి, 
అవనీనా పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిక్ 
నివేదించి , పెదది పళలుంలో అవనీనా 
కలిపేసి, అమ్మగారే మాకు పెదది పెదది 
ముదదిల్ పెటే్టవారు. ఒకక్కస్రి తోట 
పని కూడా చేస్వాళళుం. దానికోసం 
పదుదిన్నా వళ్లుపోయేవాళళుం. అప్్పడు, 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు కూడా బయిట్క్ 
వచి్చ కూరు్చని, సలహాల్, సూచనల్ 
చేసూతి స్వ చేయించే వారు. అప్పటోలు 
మేము ఏ స్వ అయిన్ పూజ్శ్రీ 
అమ్మగారి సమక్ంలోన్ చేసుకున్ 
వాళళుం. స్వలే కాదు పండగల్ కూడా 
చేసుకున్ వాళళుం. ముఖ్ంగా వరలక్ష్మి 
వ్రతం! పూజ్శ్రీ అమ్మగారి ప్ట్్టనరోజు 

వేడుకల్ కూడా ముందుగా మాతోన్ 
మొదలయా్యని చెప్పవచు్చ.

ఒకస్రి చివటం అమ్మ ఆర్ధన 
రోజు అమ్మగారి సమక్ంలో పూజ 
చేసుకోవడానిక్  వళళుము. ఆరోజు 
న్ను మైసూర్ పాక్ ప్రస్దం చేసుకుని  
తీసుకుని వళలును. పూజ  అంతా 
అయిపోయాక, న్ను చేసిన ప్రస్దం 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారి చేత తాక్ంచి 
నివేదన పెట్టడానిక్ తీసుకుని వసూతి, 
ఈరోజు మైసూర్ పాక్ అమ్మగారిక్ 
తినిప్స్తి బాగుండును అనిప్ంచింది. 
ఎప్్పడు పూజ చేసుకున్నా మేము 
తెచి్చన ప్రస్దాలనీనా అమ్మగారిచేత 
తాక్ంచి, అప్్పడు నివేదన 
చేస్వాళళుం. ఆరోజు కూడా అలాగే 
చేసి, పూజంతా అయా్క అమ్మగారి 
దగ్గరక్ వళ్లు, “అమా్మ! ఈ రోజు మీకు 
మైసూరుపాక్ తినిప్ంచాలని గాఢంగా 
అనిప్సోతింది”,,,,అని ఒక్క నిమిషం 
ఆగాను. వంటన్ అమ్మగారు ,”ఓ!  
తప్పకుండా తినిప్ంచండి, ఇందాక 
మీరు మూత తీసి చూప్ంచినప్్పడే 
న్కూ తిన్లి అనిప్ంచింది” అన్నారు. 
న్ను వంటన్ పూజ్శ్రీ అమ్మగారిక్ 
మైసూర్ పాక్ తినిప్ంచాను. 
అదక మధుర్నుభూతి. ఆ 
సంఘటన ఎప్పట్క్ మరప్ర్నిది. 
ఇంకకస్రి పూజ్శ్రీ అమ్మగారి 
గదిలో బాబా, మాస్టరు గారలుకు పూజ 
చేసుకుంటున్నాము. ప్రస్దం పెటా్టము 
గాని, మంచి నీళ్లు పెట్టడం మరి్చ 
పోయాము, న్ను లేచివళ్లు ఒక గాలుసుతో 
మంచినీళ్లు తీసుకుని వసూతి అమ్మగారి 
వైప్ చూస్ను, ఒక్కస్రి ఒళ్ళు  
జలదరించింది, పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
ఒక కాల్ పైక్ మడత వేసుకుని, 
ఇంకక కాల్ క్ందక్ వేలాడేసుకుని  
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ఒంట్నిండా నగలతో అమ్మవారిలా 
కనిప్ంచారు. ఒకే ఒక్క నిముషం!. 
కానీ న్కు చాలాస్ప్  గుండె 
దడదడ లాడింది. అటువంట్ దర్నం 
ప్రస్దించిన మహాలక్ష్మి స్వరూప్ణ 
అమ్మగారిక్ కోట్ కోట్ ప్రణామముల్. 
ఆ రోజుల్ మరప్ ర్నివి. ప్రతి 
రోజు అమ్మగారితో స్నినాహత్ం! 
అమ్మగారిని విడిచి మమ్మలిని మేము 
వూహంచుకోలేని రోజుల్ గడిపాము. 
ఇళలులోలు అనినా పనుల్ చేసుకుని 
అమ్మగారి దగ్గరక్ పరిగెతేతివాళళుం. 
చాలా కదిది రోజులలోన్ మాస్టరుగారు 
చూప్ంచే ప్రేమని అమ్మగారి దగ్గర 
పందాము. మాకైతే పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారిక్, పూజ్శ్రీ అమ్మగారిక్ 
భేదమే లేదనిప్ంచేది. ఇలా ఆనందంగా 
రోజుల్ గడుసుతిండగా, ప్డుగుపాటు 
లాంట్ వారతి , పూజ్శ్రీ అమ్మ గారు 
హైదర్బాద్ వళ్లుపోతున్నారని. ఇక 
మా అందరి బాధా వర్ణన్తీతం. 
ఎంతగా అమ్మగారు మాకు సరిది చెప్్పన్ 
ఊరడిలలుని శోకం.

పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
హైదర్బాదు వళ్లుపోయారు. అప్్పడు 
అమ్మగారితో ఫోన్ లో మాటాలుడే 
అవకాశం ఉండేది. ఒంగోల్లో 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు జరిప్ంచే 
కార్క్రమాలనీనా, మేము యథాతథం 
చేస్వాళళుం. ఇంచుమించు ప్రతిరోజూ 
అమ్మగారితో మాటాలుడే వాళళుం. 
కన్నాళళుక్, కావలి బాబా గుడిలో 
పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి విగ్రహ ప్రతిష్టక్ 
అమ్మగారు కావలి వచా్చరు. మమ్మలిని 
కూడా రమ్మని కబురు చేస్రు. మేము 
కంతమందిమి ఒంగోల్ నించి 
వళళుము. పూజ్శ్రీ అమ్మగారు కావలి 
డాక్టరుగారి ఇంటోలు బస చేశ్రు. 

మేము కూడా మూడు రోజుల్ అక్కడ 
వన్నాము. ప్రతి రోజు ఉదయం 
10 గంటలకు పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
సతసుంగం చేస్వారు. ఒకరోజు ఒకలీల 
జరిగింది.  మేమందరం ఉదయం 
10 గంటల్ అవ్వగాన్ అమ్మగారి 
గదిముందు హాజరయే్వాళళుం. ఆ 
గదిక్ చిననా గడప ఉండేది., అమ్మగారు 
కూరు్చన్ సింహాసన్నినా ఆ గడప 
దాట్ంచాలి. ప్రతి రోజు స్వకుల్ 
ఆస్వ చేస్వారు. కానీ ఆ రోజు  ఆ 
సమయానిక్  అక్కడ ఎవరూ  లేరు, 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు న్వైప్ చూసి 
సింహాసనం పట్టమననాటులు సైగ చేస్రు. 
న్కు కాస్సుప్ ఏమి చేయాలో అర్ధం 
కాలేదు, న్ను ఒక్కదానిని ఎలా పట్టడం 
అని ఆలోచిసూతి, ధైర్ం చేసి రండు 
చేతులతో పైన, క్ంద పటు్టకుని పైక్ 
లేపాను. న్కు తెలియకుండాన్ 
అమ్మగారు అతి తేలికగా గడప 
ఇవతలిక్ వచే్చస్రు. న్కు చాలా 
చాలా ఆశ్చర్ం వేసింది, అదలా 
స్ధ్ం అని! ఆ రకంగా న్కు స్వని 
ప్రస్దించారు మన అమ్మగారు. ప్రతి 
రోజు సతసుంగంలో మేమందరము 
రకరకాల ప్రశనాల్ అడిగేవాళళుం. 
అందులో న్కు గురుతిననా ఒకట్ రండు 
మీతో పంచుకుంటాను.

మహాతు్మలతో ఋణానుబంధం 
ఉండాలంటే ఏం చెయా్లమా్మ? అని 
న్ను అడిగిన దానిక్ , పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
“మనం లౌక్కంగా సీ్వకరించడం 
తకు్కవ, ఇవ్వడం ఎకు్కవగా ఉంటే, 
మహాతు్మలతో ఋణానుబంధం 
ఉంటుందని చెపా్పరు. “అమా్మ, 
రోజూ మీ దర్నం చేసుకుంటున్నాం, 
ఇంట్కడుతున్నాం.  ఇక్కడ 
ఉననాంతస్పూ హాయిగా ఉంటుంది. 

ఇంట్కళళుక, ఇదంతా మరి్చపోయి 
మామూల్గా అయిపోతున్నాం.  
మీ దగ్గర ఉననాటులు ఇంటోలు కూడా 
ఉండాలంటే ఏం చెయా్లమా్మ?”అని 
అడిగితే, అమ్మగారు, “నిరంతర స్మరణ, 
శరణాగతి చెయా్లి” అని చెపా్పరు. 
“శరణాగతి ఎలా చెయా్లమా్మ?” అని 
అడిగితే, పూజ్శ్రీ అమ్మగారు “మనం 
ఏ పని చేసుతిన్నా బాబాకు అరి్పంచి 
చెయ్డం, ప్రతిపని ఆయన సమక్ంలో 
ఆయన కోసం చెయ్డం, చేస్పని 
స్పష్టతతో చెయ్డం. కంతమంది 
డబు్బంది కదా, దక్ణ రూపంలో 
ఇసుతిన్నాము కదా అని, శ్రీరక 
శ్రమ చేయరు. కంతమంది శ్రీరక 
శ్రమ చేసుతిన్నాం కదా అని, దక్ణ 
ఇవ్వరు. కంతమంది అజమాయిషీ 
మాత్రమే చేస్తిరు, కానీ అససుల్ నడుం 
వంచరు. ఇదంతా అహంకారమే, 
ఏం లాభం? అది పోవడానిక్ ఎనోనా 
జన్మల్ పడుతుంది. ఏది చేసిన్ 
శరణాగతి మార్గంలో చేస్తిన్ ఫలితం 
ఉంటుంది” అని చెపా్పరు. ఇలా మేము 
తెలిసీతెలియకుండా అడిగే ప్రశనాలక్ 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు ఎంతో ఓరు్పగా 
సమాధానం చెపే్పవారు.

మేమందరం ఒంగోల్లో 
చాలా బాధ పడుతున్నామని మళ్ళు 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు, ఒంగోల్క్ వచి్చ 
కంతకాలం వన్నారు. అప్్పడు మళ్ళు 
మేమందరం ఎంతో అప్రూపంగా 
సమయానినా అమ్మగారితో గడిపేవాళళుం. 
తిరిగి అమ్మగారు హైదర్బాదు 
వడుతుంటే, అందరం విపరీతంగా 
బాధపడుతుంటే, పూజ్శ్రీ అమ్మగారు 
న్తో, “ఎందుకు బాధపడతారు? 
మీరూ వస్తిరుగా” అన్నారు. తరువాత 
ఆలోచిస్తి ఎటువంట్ పరిసి్థతులలోను, 
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న్ను ఒంగోల్ నించి హైదర్బాదుకు వళలు అవకాశమే 
లేదు. కానీ కాలచక్రంలో, పరిసి్థతులనీనా, అలా అలా మారి, 
పూజ్శ్రీ అమ్మగారు చెప్్పన మాట పల్లుపోకుండా, న్ను 
అమ్మగారి ఇంట్ సమీపంలోన్ ఇల్లుకటు్టకుని ర్గలిగాను. 
అంటే అది  అమ్మగారి దయ మాత్రమే! అమ్మగారు ఎనోనా 
ఆపదలనించి రక్ంచారు.  ఎనోనా అవసర్ల్ తీర్్చరు. 
ఎనోనా అనుభవాలని ఇచా్చరు, ఎనెనానోనా అనుభూతులని 
ప్రస్దించారు. వారి కరుణక్ అంతు ఎక్కడిది? 

పూజ్శ్రీ అమ్మగారి స్మృతులను  అందరితో పంచుకున్ 
మహదా్గ్ం ర్వడం న్ అదృష్టంగా భావిసూతి, జన్మ 
జన్మలక్ న్ను వారితోన్ వండాలని ఆ ప్ణ్మూరుతిలను 
సవినయంగా ప్రారి్థసుతిన్నాను.

జై స్యి మాస్టర్!!

ఈ ఉదేదిశముతో ఆచారు్ల్ తమ మధ్వరుతిలైన 
ప్రతినిధులదా్వర్ తమ మహాతా్మష్నినా వలలుడించడానిక్ 
అనినా రకాల ఏర్్పటలునూ చేయించుకుంటారు. “యస్ 
దేవే పర్ భక్తిర్థా దేవే తథా గురౌ” - దేవడిపటలు చాలా 
భక్తి కలవాడిక్ ఆ దేవడి పటలు ఎంతట్ భక్తి వంటుందో 
అటువంట్ భకేతి గురువపటలు కూడా వంటుంది. ఈ 
వేదవాక్మును ఆధారంగా చూప్ంచి లోకకలా్ణం 
కోసం తమ దేహానిక్ దేవతామూరితిక్ లాగ పూజల్, 
అర్చనల్ చేయించుకుంటారు. ఇది ధర్మకార్ము అని 
గుడిడునమ్మకం గల ప్రజల్ భావిస్తిరు.

ఇలా దేహాత్మవాదులైన మానవల్ శరీరమే ఆత్మ 
అని భావించి శరీరమన్ ఆత్మ నశించిన తరువాత 
ప్ణ్పాపాల్, స్వర్గనరకాల్ వండవని నమి్మ 
ఇష్టమొచి్చనటులు ప్రవరితిస్తిరు. ఇది అసుర ప్రకృతి. 
ఈ ర్క్స, అసుర ప్రకృతుల గురించి ముందుగా 
తెలిసికోవడం వలన ఒక ప్రయోజనముననాది. బట్టపైనుననా 
మురిక్ తుడిచివేయనిదే రండవ రంగు ఎక్కనటులు, 
అంతుఃకరణంలో ఎంతకాలంనుండో నిల్వవననా 
ర్క్స, అసుర ప్రకృతుల ధర్్మలైన ర్గదే్వషాలన్ 
మలవిక్షేపదోషాల్ పోనంతవరకూ దైవసంపద 
లభంచడం కష్టము.

ర్క్స, అసుర ప్రకృతుల పరంపర
ఈ ర్క్స, అసుర ప్రకృతులలోని ఒక గుణము 

వచి్చనట్లుతే మిగిలిన గుణాలనీనా అటువంట్వే కావడం 

వలన (సజ్తీయముల్) వంటవంటన్ వస్తియి.
ఒక ర్జు ఒక ప్రదేశంలో వేదము, మద్ము, వేశ్ 

- ఈ మూడు వసుతివలను వంచి ఇలా ఆజ్ఞాప్ంచాడు -
1. ఈ వేదము అబద్ధమని చెపా్పలి. లేదా,
2. ఈ మదా్నినా స్వించాలి. లేదా,
3. ఈ వేశ్ను అనుభవించాలి.
అటువంట్ వాడిక్ దక్ణ బహుమతిగా లభసుతింది.
బ్రాహ్మణులందరూ అక్కడిక్ వచి్చ ఈ వింత 

షరతులను విని వనుకకు వళ్ళుపోయారు.
ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు మాత్రం మద్పానం చేసి 

ప్రాయశి్చతతిము చేసుకోవచు్చ అనుకుని మద్పానం 
చేస్తినని వచా్చడు. ఆ మూడు వసుతివల్ వననా 
ప్రదేశ్నిక్ వళ్ళు మద్పానము చేసి రమ్మని ర్జు 
బయట కూరు్చన్నాడు. బ్రాహ్మణుడు మద్ం స్వించాడు. 
అంతకంతకూ అతడిక్ మతెతిక్్క మదా్నినా ఎకు్కవగా 
స్వించాడు. ఆ తరువాత ఒళ్ళు తెలియకుండా వేశ్ను 
కూడా అనుభవించడానిక్ బయల్దేర్డు. అప్్పడు 
ర్జు అతనిక్ “ఆ పని వేదంలో నిషేధింపబడినది!” 
అని చెపా్పడు. వంటన్ బ్రాహ్మణుడు ఆ వేదాలను 
అసతా్లన్నాడు.

ఇలాన్ ఒక నిషద్ధపదార్్థనినా సీ్వకరించిన తరువాత 
మరొక నిషద్ధపదార్్థనినా సీ్వకరించకూడదన్ వివేకం 
పోతుంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా అసురసంపదల్ 
అనీనా ఒకదాని వంట మరొకట్ వచి్చ మానవడిని 
వశపరచుకుంటాయి.

అప్్పడందరూ తమ తమ ఇళళుకు వళళురు.

(ఎనమిదవ ప్రసంగము సమాపతాము)

వారాతాలాపము

14వ పేజీ తరువాయి
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శ్రీ సుబ్బరాజు

సాయీ కా బేటా

('భరదా్వజ నా బిడ్డ' అన్న బాబా స్వప్న సందేశం  వల్ల మాసాటోరు గారు 
మహనీయుడనీ, మరియు ముగుగురు ఋషుల దా్వరా మాసటోర్ గారినే తమ 

గురువగా స్వప్న సందేశాన్న అందుకున్న అదృషటోవంతుడు.)

న్ పేరు సుబ్బర్జు, న్కు 
మాస్టరుగారిని 1978-79 

లో విదా్నగర్ మందిర ప్రారంభోతసువ 
సమయంలో తొలిస్రిగా దరి్ంచే 
భాగ్ం కలిగింది. ఆ ఉతసువానిక్ 
స్్వమి కేశవయ్జీ ని ఆహా్వనించారు. 
ఆ వూరి జన్లైతేన్మి, చుటు్ట ప్రక్కల 
గ్రామాల నుంచి అయితే న్మి, దూర 
ప్రాంతాలనుంచి అయితే న్మి పదివేల 
మందిక్ పైగా జన్ల్ వచా్చరు. న్ను 
మాస్్టర్ గారితో పాటు మందిరంలోన్ 
వన్నాను. కేశవయ్జీ 90 ఏళళు వృదు్ధల్. 
మాస్్టర్ గారు కేశవయ్జీ గారిక్ 
పాదపూజ చేశ్రు. మమ్మలినా కూడా 
పాదనమస్్కరం చేసుకోమన్నారు.

ఒకస్రి స్యిలీలామృతము 
భరదా్వజ గారు రచించినటులు పేపరోలు 
చూసి వారి అడ్స్ క్ లెటర్ ర్సి 
పంపాను. వంటన్ న్కు లీలామృతము 

పంప్ంచారు. ఆ గ్రంథం చదివిన 
తర్్వత బాబాకు పూజ చేసుకోవటం 
జరిగింది. ఆ తర్్వత విదా్నగర్ లో 
మందిర ప్రారంభోతసువానిక్ ఆహా్వనం 
వచి్చంది. అది ప్రస్కరించుకని 
విదా్నగర్ వళళుటం జరిగింది. ఆ 
ఫంక్న్ అయిపోయిన మర్నాడు 
న్ను మా వూరు విజయనగరం 
బయలేదిరేటప్్పడు మాస్్టరుగారు 
ననునా చివటం అమ్మను, రంగననా 
బాబుగారిని దర్నం చేసుకోమన్నారు. 
న్ను వూరుకళ్తిన్నానని చెప్్ప వారి 
అనుమతిని అడిగితే, “ఒక అరగంట 
ఆగి వళళుండి” అన్నారు. అలాగే వళతి 
జి.ట్. ఎక్సు ప్రెస్ 2 గంటల్ లేటుగా వచి్చ 
న్కు అందింది. అది ఆయనకు ముందే 
తెల్సునననా తార్్కణం యిచా్చరు. 
అప్్పడే ఆయన దైవ స్వరూప్ల్ అని 
అని్పంచింది. మాస్్టరుగారు చివటం 

అమ్మను చూడమని చెప్్పన్ న్కా 
అదృష్టం లేక అమ్మను చూడలేక 
పోయాను.

మాస్్టరుగారు రకరకాల 
కషా్టలలో వననాప్్పడు వారి పై ‘ఎన్-
కౌంటర్’ అననా పత్రికలో వచి్చన 
‘అనుమానించ బడుతుననా యోగి’ అననా 
ఆరి్టకల్ ని చదివినప్్పడు న్ విశ్్వసం 
కంత సడలింది. బాధపడాడును. ఆరోజు 
ర్త్రి బాబా న్కు కలలోక్ వచి్చ 
భరదా్వజ గారిని గట్్టగా వాటేసుకుని, 
“భరదా్వజ న్ బిడడు, నువ్వ వళ్తిననా దారి 
మంచిదే” అని చెపా్పరు. అప్్పడు న్క్క 
నిదర్నం బాబాన్ యిచా్చరు కదా అని 
ఎంతో సంతోషంచాను.

ఒకస్రి మాస్్టరుగారు 
“గురుచరిత్ర 108 స్రులు చదివితే 
మంచిది” అన్నారు. అందుకని న్ను 
108స్రులు పార్యణ చేశ్ను. చేసిన 
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కనినా రోజులకు గోచి పెటు్టకని 
ఒక యోగి వచి్చ మా యింటోలు 
కూరు్చన్నారు. “మీరు యోగుల్ 
కదా మా యింట్కందుకు వచా్చరు” 
అని అడిగాను. “నువ్వ 108 స్రులు 
పార్యణ చేశ్వ కదా! అందుకే 
వచా్చను” అన్నారు. “మరి యిప్్పడు 
నన్నాం చేయమంటారు?” అంటే 
108 వతుతిలతో హారతిమ్మన్నారు. ఆ 
మరుసట్ రోజే మేము దతుతినిక్ పూజ 
చేసుకున్నాం. పూజ అయిపోయిన 
తర్్వత ఒక కోయతను వస్తి దక్ణ, 
తాంబూలం, ఒక లడుడు కూడా యిచా్చను. 
అతను “న్కు వాక్కచి్చంది చెపాతిను” 
అన్నారు. న్కు కోయ వాళళుంటే 
అయిష్టం. నమ్మకం లేదు. అందువలలు 
“న్కేమీ చెప్పనక్కరేలుదు” వళళుమన్నాను. 
ఆ తర్్వత మాస్్టరుగారు ఒకస్రి 
విజయవాడ వచి్చనప్్పడు అడిగాను, 
“ఏంట్ మాస్్టరుగారు న్ క్లా కల 
వచి్చంది” అని చెపేతి, “ఆ రోజు మీ 
యింట్క్ దక్ణ కోసం ఎవరన్నా 
వచి్చవంటారు తప్పకుండా” అని 
అన్నారు. అప్్పడు కోయవాడు ర్వటం 
గురించి చెపా్పను.

ముతా్లంపాడు ధుని ఓపెనింగ్ 
క్ మాస్్టరుగారొచా్చరు. కార్క్రమం 
అయిన తర్్వత మాస్్టరుగారిని 
వసుంధర మేడం గారింట్క్ 
ర్త్రి పదకండు గంటలప్్పడు 
తీసికళ్ళునప్డు, “మీరు వంటన్ 
వళ్ళుపోండి. గుడి దగ్గర నెల్లురు నుంచి 
వచి్చన రడిడుగారు వాళ్ళున్నారు. వాళళుని 
కంచెం రైలే్వ స్్టషన్ దగ్గర వదలి పెట్్ట, 
మీరు వంటన్ వళ్ళుపోవాలి. గొడవల్ 
జరగవచు్చ” అని తొందర పెటా్టరు. న్ను 
అలాన్ చేశ్ను. ఆ రోజు ఒక ర్జకీయ 
న్యకుడు హత్ చేయబడాడుడు. ఆ 

కారణంగా అలలురులు జరుగుతాయని 
మాస్్టరుగారిక్ తెలిసి చెప్పగలిగారు.

మాస్్టరుగారితో పాటు న్ను 
దాదాప్ మూడు స్రులు యాత్ర కళళును. 
గాణా్గపూర్, నరోసుబావాడి, కురువప్రం 
ఇతర దతతి క్షేత్రాల్ సందరి్ంచాను. 
ఆయన స్మాను్ల లాగే బస్ ఆగిపోతే 
ఆ మట్్టలో అలాగే దుప్పట్ పరచుకని 
పడుకున్వారు. ఎంతో నిర్డంబరంగా 
ఆయన మాతో వండి మాకు 
క్షేత్రాల్ చూప్ంచేవారు. ర్మిరడిడు 
తాతగారినా చూప్ంచారు. ఎక్కడ ఏ 
అవధూతల్న్నారంటే అక్కడిక్ తీసికళ్ళు 
చూప్ంచేవారు. లేదా ఫలాన్ చోట 
ఫలాన్ వారున్నారు చూచిరమ్మని 
చెపే్పవారు. వారిక్ మాస్్టరుగారు 
కూడా మాతో పాటే పూజ చేస్వారు. 
మా చేత చేయించేవారు. వారి దృష్ట 
మన మీద పడితే చాల్ అననాటులుండే 
వారు. ఆయనెప్్పడూ సంతోషంగా 
వండేవారు. న్ను మొదట్స్రి 
మాస్్టరుగారిని చూచినప్్పడే 
ఆయనలో ఏదో శక్తి వననాటలునిప్ంచింది. 
ఎంతో ఆకరషిణీయంగా వండి 
మహాప్రుష్డు అని అని్పంచి 
న్ గురువగా భావించుకున్నాను. 
పూజించటం మొదలెటా్టను. తర్్వత 
బాబాను కూడా మాస్్టరుగారి దా్వర్న్ 
తెల్సుకోగలా్గను. చరిత్ర పార్యణ 
చేసూతి వంటే బాబా కూడా అన్కస్రులు 
దర్న మిచా్చరు. సమస్లని కనినాంట్ని 
పరిష్కరించారు కూడా.

మాన్ననాగారు చనిపోయిన 
తర్్వత గుళ్ళుకళళుకూడదని 
ఒక సంవతసురం పాటు పూజ 
చేయకూడదని అంటున్నారు. 
మనం సంవతసుర్ని కోస్రి మన 
పూరి్వకులకు తదిదిన్ల్ పెడుతూ 

వంటాం. వాళళుక్ అందుతుందా? 
అని మాస్్టరుగారిక్ లెటర్ వ్రాస్ను. 
మాస్్టరుగారు, “పదకండవ రోజు 
వరకు చేయకూడదు. తర్్వత 
చేయవచు్చ. స్లగ్రామాల్ అవీ వంటే 
చేయకూడదు. కాని మనం నిత్పూజ 
చేసుకోవచు్చ. నీకు వారు పూరు్ణల్ 
అని గట్్ట నమ్మకముంటే తదిదిన్ల్ 
పెట్టనక్కరలేదు. ఇంకో వదేదిశమేమంటే 
ఆ సందర్్నినా ప్రస్కరించుకని 
సంవతసుర్నికక రోజైన్ అందరూ 
కల్సు కోవటం వారి పేరుతో దానం 
చేయటం అన్ది జరుగుతుంది. అన్ 
ఉదేదిశం కూడా కావచు్చ “ అని వ్రాశ్రు.

ఆ తర్్వత మాస్్టరు.గారిని మా 
యింట్ శంకుస్్థపనకు రమ్మనమని 
అడిగాను. “న్ను చాలా బిజీగా వన్నాను. 
మీరు మీ కార్క్రమం జరుప్కోండి. న్ 
ఆశీసుసుల్ మీ కప్్పడూ వంటాయి” 
అని ర్శ్రు. సరే ఆయనను స్వయంగా 
వళ్ళు దరి్ంచుకని తీసుకదాదిమని ఆ 
ముందు రోజు వళళును. “ఏంటీ ననునా 
తీసుకళళుటానిక్ వచా్చర్ !” అని అన్నారు. 
తర్్వత ఆయన విషయాలనీనా చెప్్ప 
“మరి ఈ పరిసి్థతులలో రమ్మంటావా” 
అని నన్నా అడిగారు. “సరే మీకు వీల్ 
లేకపోతే మీ ఆశీసుసుల్ న్కు కావాలి” 
అని అడిగాను. ననునా బాబా మందిర్నిక్ 
తీసుకళ్ళు ధుని చుటు్ట తిప్్ప, ధునిలో 
కబ్బరికాయ అదీ వేయించి, ధుని 
పూజ చేయించి, న్కు కనినా అక్ంతల్ 
ఇచి్చ న్కు సెలవిచా్చరు. రోడుడు మీద 
కచి్చన తర్్వత మళ్ళు ననునా ప్లా్చరు. 
“గృహప్రవేశ్నిక్ న్ను తప్పకుండా 
వస్తి” అని రండు స్రలున్నారు. 
సరేనని మళ్ళు నమస్్కరం చేసుకని 
వచా్చను. శంకుస్్థపన యథావిధిగా 
జరిగిపోయింది. గృహప్రవేశం యింకా 
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రండు నెలల్ందనగా మాస్్టరుగారు 
సమాధి చెందారు. ఆ రోజు న్ను 
ఊళ్ళులేను. వూరి నుంచి ర్గాన్ ఇంటోలు 
వాళ్ళు కనీనాళళుతో మాస్్టరుగారు సమాధి 
చెందారని చెపా్పరు. ఆ మాట విని న్ను 
తటు్టకోలేక పోయాను. పగల్ 12 
గంటల సమయం. అలా మంచం మీద 
పడిపోయాను. నిద్ కాదు, మలకువ 
కాని చేతన్వస్థలో కళ్ళు పోయాను.

అప్్పడొక దృశ్ం. ఒక చెటు్ట 
క్ంద ముగు్గరు ఋష్ల్ పదా్మసనంలో 
కూరు్చని వన్నారు. వారిక్ మేము 
నమస్్కరం చేసుకుంటున్నాము. 
అప్్పడు వారన్నారు “మీ గురువ 
కని్పంచరని బాధపడుతిన్నారు. నీ 
వనకాలే నీ గురువ గారున్నారు. 
చూడు ” అన్నారు.

న్ను వనక్్క తిరిగి చూస్తి అక్కడ 
మాస్్టర్ గారు అదు్తంగా నవ్వతూ 
కని్పంచారు. వారి పాదాలకు న్ను 
నమస్్కరం చేసుకున్నాను. కల 
చెదిరి పోయింది. ‘న్ను సమాధి 
అయిన్ న్ను నీ వనకాల యింకా 
వన్నాను’ అని చెప్్పనటులుండి న్ 
విశ్్వసం ఇంకా ఇంకా దృఢ పడింది. 
గృహప్రవేశ్నిక్ అయిదు నిముషాల 
ముందు అక్కల్ కోట స్్వమి వారి 
పాదుకల్ మా ఇంట్ కచా్చయి. న్ను 
గృహప్రవేశ్నిక్ వస్తినననా మాస్్టర్ గారి 
మాటల్ గురొతిచి్చ కళళుకు నీళ్ళుచా్చయి 
“మహానుభావా! ఈ రూపంలో ననునా 
ఆశీర్వదించటానిక్ కచా్చర్!”అని 
మనస్ర్ నమస్కరించుకున్నాను. 
వారిదంతా ఒకే కుంటుంబం. అందుకని 
మా గృహానిక్ ‘స్యి కృప భరదా్వజ 
నిలయం’ అని పేరు పెట్టటం జరిగింది.

- సశేషం

నివేదన చేసూతి వండటం చూసిన 
గోవిందమ్మ తాను కూడా ‘చలిది 
అననాం వండుతుంది. అది చూసిన శ్రీ 
వీరబ్రహ్మంద్స్్వమి పోలేరమ్మగుడిక్ 
వళ్ళు నివేదన యివ్వనక్కర లేదని,  
ఆమన్ యింట్క్ ఆహా్వనించి నివేదన 
యిదాదిమని గోవిందమ్మకు చెప్్ప, 
“పోలేరమా్మ! మాయింట్క్ వచి్చ, మేము 
యిచే్చ ఈ నైవేద్ం స్కరించు” అంటూ 
కేకవేసి ప్ల్స్తిరు. వంటన్ పోలేరమ్మ 
ఘల్లు ఘల్లుమన్ కాలి అందల్ సవ్వడి 
చేసుతిండగా స్్వమి గృహానిక్ నడచి 
వచి్చ, నైవేద్ం ఆరగించి వళ్ళుపోతుంది. 
ఆ దృశ్్నినా కళళుర్ చూసిన ప్రజల్ 
జయజయ ధ్వనులతో స్్వమిని 
కీరితిస్తిరు. ఈ విధంగా స్్వమి ఎనోనా 
మహమల్ చూప్తూ, ప్రజలను 
అనుగ్రహసూతి వంటారు. భకుతిల 
కషా్టలను తొలగిసూతి, కోరికల్ తీరుసూతి, 
జ్ఞాన బోధ గావిసూతి, లోకోద్ధరణ అన్ 
తన అవతార లక్ష్నినా నిర్వరితిసుతింటారు. 
కనినా సందర్్లలో చనిపోయినవారిని 
బ్రతిక్ంచిన సంఘటనల్ కూడ ఎనోనా!  
ఆ కాలంలోన్ సిద్ధయ్కు స్వపనా 
దర్నమిచి్చ తన చెంత చేరు్చకుంటారు 
స్్వమి. అతని తలిలుదండ్రులెంతగా 
బ్రతిమాలిన్ యింట్క్ తిరిగి వళళుక, 
స్్వమిసనినాధిక్ అంక్తమై స్్వమిస్వలో 
కాలం గడుప్తూ వంటాడు సిద్ధయ్.

కందిమలలుయ పలెలు లోని శ్రీ 
వీరబ్రహ్మంద్స్్వమి ఆశ్రమం వీడి 
నిర్శ, నిస్పృహలతో ముడుమాల 
గ్రామం చేరుకున్నారు, ఆదంబీ, పీర్ 

స్హెబ్. నిజ్నిక్ వారి దేహాల్ మాత్రమే 
ముడుమాల చేర్యి. పంచప్రాణాల్ 
తమ కుమారుడు సిద్ధయ్తోన్ 
వండిపోయాయి. ఎంతో దిగుల్తో 
క్ంగిపోతూ జీవచ్ఛవాలలాగా కాలం 
వళళుబుచు్చతున్నారు ఆ దంపతుల్.

సిద్ధయ్ తలిలుదండ్రుల్ 
కందిమలలుయ పలెలు నుండి తిరిగి 
వచా్చరనీ, అయితే సిదదియ్ మాత్రం 
అక్కడే వండిపోయాడని తెల్సుకుననా 
ముసిలుంవాడలోని ప్రజల్ ఆగ్రహంతో 
ఊగిపోయారు. శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమి 
సనినాధిలోన్ వండిపోయినందుకు 
సిదదియ్పైన్, సిద్ధయ్ను అక్కడే వదలి 
వచి్చనందుకు పీర్ స్హెబ్, ఆదంబీల 
పైన్ వారికోపం కట్టల్ తెంచుకుంది. 
ఇస్లుం విరుద్ధమైన యీ చర్ను 
ఏవిధంగా అడుడుకోవాలననా విషయమై 
చరి్చంచుకనటానికై పీర్ స్హెబ్ 
సమక్ంలోన్ ముసిలుంల్ అందరూ 
సమావేశమైన్రు. సిద్ధయ్ యే  
తనంత తానుగా శ్రీవీరబ్రహ్మంద్స్్వమి 
వారి వదదికు వళళుడం జరిగింది. కనుక 
తప్్ప సిదదియ్దేనని ఒకరన్నారు. 
ఒక ముసలా్మను యువకుడిని 
చేరదీస్హకు్క హందూ మత 
గురువకు  ఎక్కడిదనీ, కనుక 
తప్పంతా శ్రీ వీరబ్రహ్మంద్ స్్వమిదేననీ 
మరొకరన్నారు. ఏది ఏమైన్ కందరు 
మతపెదదిల్, గురువల్ ఆశ్రమానిక్ 
వళ్ళు, సిద్ధయ్ను, శ్రీస్్వమివారినీ 
ఒప్్పంచి, సిద్ధయ్ను వనుకకు రప్్పంచే 
ప్రయతనాం  చేయాలనీ, ఆ ప్రయతనాం 
విఫలమైతే ఈ విషయమై కడప 
నవాబుకు ఫిర్్దు చేయాలనీ చివరగా 
అందరూ ఒక నిర్ణయానిక్ వచా్చరు.

సిద్దయ్య

11వ పేజీ తరువాయి
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మనమీన్డు దేశంలోని 
ఏ స్యి మందిరము 

దరి్ంచిన్, అక్కడ బాబా మూరితిని 
భకుతిల్ మహర్జుగా అలంకరించి 
పూజించడం చూస్తిం. స్యిక్ 
న్ల్్గవేళలా ఆరతుల్ పాడడం, 
గురువారంన్డు వారి మూరితిని, 
పాదుకలనూ ర్జ లాంఛన్లతో 
ఊరేగించడం చూస్తిం. ఇందుకు 
కారణం యివనీనా శిరిడీ సంస్్థనంలో 
స్యిక్ జరిగే స్వలే. మొదట 
పేద భక్షువగా మాత్రమే జీవించిన 
స్యిని ప్రత్క్ంగా పూజించడం, 
వారి మశీదును ర్జదర్్బరులా 
అలంకరించడము, ఆరతుల్ 
జరిప్ంచడము - వీటనినాంట్నీ మొదట 
ఆరంభంచినది భకుతిర్ల్ ర్ధాకృష్ణ 
ఆయీ.

ర్ధాకృష్ణ ఆయీ మొదట్స్రి 
న్న్స్హెబ్ చందోర్కర్ తో 
కలిసి 1905లో పండరీప్రంనుండి 
శిరిడీ వచి్చంది. ఆమ అసల్ పేరు 
సుందరీబాయి క్షీరస్గర్. ఆమ 
తాత అహ్మదునగర్ లో పేరుమోసిన 
న్్యవాది. చిననా వయసులోన్ ఆమ 

భరతి మరణంచాడు. అప్పట్నుండి 
ఆమ తన జీవితం పరమార్థ స్ధనలో 
గడపదలచింది. త్వరలోన్ తన 
బంధుకోట్ని, కుటుంబానీనా విడచి 
వంటరిగా భగవంతుని స్వలో జీవితం 
గడపస్గింది. ఎంతో నిశితమైన 
తత్వజ్ఞానము, ధా్నపద్ధతి న్రి్చంది. 
చివరకు ఎనోనా జన్మల ప్ణ్ంవలన 
స్యి సనినాధి చేరింది. శిరిడీ వచే్చన్ట్క్ 
ఆమ మహా సందర్వతియైన యువతి. 
మొదట్నుండి ఆమ కృష్ణ భకుతిర్ల్. 
నిరంతరమూ ఆమ, ‘ర్ధాకృష్ణ’ అన్ 
న్మం జప్సుతిండడం వలన ఆమకు 
ర్ధాకృష్ణ ఆయీ అను పేరు వచి్చంది. 
ఆమ ఎలలుప్్పడూ ఒక కృష్ణ విగ్రహానినా 
దగ్గరుంచుకని దానికే చిననాబిడడుకువలె 
అనీనా స్వల్ చేసుతిండేది. తరచుగా 
పండరీ భకతిబృందాలను తీసుకని 
పండరిప్రం దరి్సుతిండేది. ఆమకు 
ఎంతో మధురమైన కంఠముండేది; 
ఎనోనా భజనల్, కీరతినల్ ఆమకు 
వచు్చ. ప్రథమ దర్నంలోన్ ఆమ స్యి 
అనబడు 51/2 అడుగుల మానవాకృతి 
మాటున దాగియుననా అనంత విశ్వశక్తిని 
గురితించింది. వారిన్ తన సదు్గరువగా, 

శ్రీకృష్్ణని ప్రత్క్రూపంగా భావించి 
యావజీజీవతమూ స్వించింది. ఆమ 
తనకు కలి్గన ఆధా్తి్మకానుభవాల్ 
ఏవీ ఎననాడూ ఎవరికీ చెపే్పది 
గాదు. అందువలన స్యి ఆమకు 
శ్రీకృష్్ణడుగా దర్నమిచి్చ యుండాలని 
మనం తలచవచు్చ. లేకుంటే జన్మతుః  
బ్రాహ్మణ, ఆచారవంతుర్లైన యీ 
కృష్ణ భకుతిర్ల్ అందరిచేత ముసిలుం 
అని తలచబడిన స్యి సనినాధిలో, 
స్యిస్వలో తన జీవిత శేషమంతా 
గడపగలే్గదికాదు. ఎట్్ట వర్ణబేధమూ 
పాట్ంచక, భకుతిలందరినీ తన 
గురుబంధువల్గా చూచుకన్ది. 
దా్వరకామాయిలోన్ ప్రతి సం॥రమూ 
మహా వైభవంగా గోకులాష్టమి 
జరిప్ంచేది. అప్పట్నుండీ అది శిరిడీలో 
ఆచారమైనది.

ఈమ     శిరిడీలో    తన 
సమయమంతా స్యి స్వలోను, 
తీవ్రమైన స్ధనలోనూ గడిపేది. బాబా 
తనవదదికు పంప్న భకుతిలకు తన 
యింట ఆశ్రయమిచి్చ, వారితో మాత్రమే 
మాటాలుడేది. ఆమ బాబా సంచరించిన 
వీధులనీనా స్వయంగా చిమి్మ శుభ్రం 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ
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చేస్ది. చావడిముందు చిమి్మ, నీళ్ళు 
చలిలు ముగు్గల్ పెటే్టది. ఒకక్కప్్పడు 
బాబా లెండీకో, చావడికో వళ్ళున 
సమయం చూసుకని మశీదు చిమే్మది. 
ధునివలన మసిబారిన మసీదు గోడల్ 
తుడిచి శుభ్రంగా చేస్ది.

    ర్ధాకృష్ణ ఆయీ ఆధా్తి్మక 
స్ధనలో ఎనోనా మలకువల్ తెలిసిన 
వివేక్. అనన్ంగా తాను ఉపాసించిన 
శ్రీకృష్్ణడే తనకు స్యిని సదు్గరువగా 
చూప్ వారి సనినాధి, స్వ ప్రస్దించారని 
ఆమ అనుక్ణమూ గురుతించుకన్ 
జీవించింది. బాబాగూడ ఆమ భావం 
గురితించి నిత్మూ మధా్హనాం 
భక్కు వళ్ళువచా్చక శ్్మా దా్వర్ 
ఆమకక రొట్ట, కూర పంపేవారు. 
అదే ఆమకు భోజనం. సదు్గరువే 
తనకు భ్క్తి ముక్తిగూడ ప్రస్దిస్తిరని, 
ప్రస్దించాలనీ ఆమ భావం. ఆమ 
శ్రద్ధను గ్రహంచి, స్యిగూడ 
విషయవాసనలను జయించిన భకుతిల్ 
కందరిని ఆయీ యింట బసచేయమని 
ఆదేశించారు. ఆమ యింట్ని ఆయన 
‘శ్ల’ అన్వారు; అంటే ‘పాఠశ్ల’ అని 
అర్థం. ఉతతిమమైన స్ధకజీవితం న్రే్ప 
పాఠశ్లయే ఆమ యిలలుని వారి భావం 
గాబోల్; మిగిలిన భకుతిలెవరినీ ఆమ 
యింట్క్పమ్మని చెపే్పవారుగాదు. 
ఆమగూడ స్మాన్ంగా ఎవరి 
ఎదుటకు వచే్చది కాదు. ఇంట్నుండి 
బయటకు వళళుడం తప్పనిసరైనప్డు 
ముఖంనిండా ముసుగు కప్్పకని 
మాత్రమే వళళుది. ఒకస్రి అకస్్మతుతిగా 
నీమ్ గావ్ కు వళ్తింటే ఆమ త్వరత్వరగా 
వళ్ళు నమస్కరించుకననాప్డు మాత్రమే 
ఆ తొందరలో ఆమ ముసుగు 
వేసుకనడం మరచిపోయింది. 
ఎనోనామాస్ల్ శిరిడీలో గడిప్న 

ఖాపరేడు ముసుగులేకుండా 
ఆమను చూడడమదేనని తన 
డైరీలో వ్రాసుకున్నాడు. ఆమ తన 
ఆశ్రమధర్్మనినా అనుసరించి ఎప్్పడూ 
తెలలువస్్రాలే ధరించేది. వాట్ని బాబాయే 
ఆమకు పంప్తుండేవారు. రోజు 
విడిచి రోజు బాబా చావడిక్ వళ్ళున 
తర్్వత ఆమ మసీదుకు వచి్చ అచ్చట్ 
మటలు మీద ఐదు వతుతిల్గల ప్రమిదల్ 
పెట్్ట, దీపాల్ వలిగించి వళళుది.

        కందరు భకుతిలను 
ఆమ యింట్ వదది బసచేయమని 
బాబా ఎందుకు ఆదేశించేవారో ఆ 
భకుతిల స్మృతుల్చూస్తి తెల్సుతింది. 
ఉదా:- వీరిలో తర్్వత ‘శ్రీ స్యి 
శరణానంద’ గా ప్రసిది్ధకక్్కన 
వామనర్వ్ పటేల్ ఒకరు. సదాచార 
సంపననామైన గుజర్త్ బ్రాహ్మణ 
కుటుంబంలో 1886లో జని్మంచిన 
యితనిక్ బాల్ంలోన్ దైవభక్తి 
అబి్బంది. అతడు తన 7వ సంవతసురం 
నుండీ నిత్మూ స్్థనిక సోమన్థ 
దేవాలయానిక్ వళ్తిండేవాడు. 
ఒకరోజు దానియెదుట అతనిక్ ఒక 
మహాతేజసి్వయైన ఫకీరు కని్పంచారు. 
ఆ ప్లలువాడు ఆ దివ్ వర్చసుసుకు 
మంత్రముగు్ధడయా్డు. తర్్వత 
అతడు 22వ యేట, అంటే 1911లో 
మొదట్స్రి బాబాను దరి్ంచి, తనకు 
15 సం॥ల క్రిందట దర్నమిచి్చన ఫకీరు 
వారేనని గురితించారు. సం॥1913లో 
వేసవి సెలవలోలు రండవస్రి శిరిడీ 
వచా్చడు. సెలవలయా్క అతడు 
తిరిగి వళళుడానిక్ సెలవ కోరినప్డు 
బాబా అనుమతించక సుమారు 
11 మాస్ల్ అతడిని శిరిడీలోన్ 
వంచేస్రు. సం॥ 1916లో ఒక రోజు 
కందరు గురుబంధువలను శిరిడీక్ 

స్గనంపాలని రైలే్వస్్టషనుకు వచి్చన 
వామనర్వ్ చిత్రమైన ప్రేరణవలన 
కటు్టబట్టలతో తానుగూడ శిరిడీ 
చేర్డు. అక్కడ స్యి అతనిని 
చూసూతిన్; ‘ర్, న్ను నీకోసమే 
ఎదురుచూసుతిన్నాను’ అన్నారు. ఆయన 
తననెంతగానో అనుగ్రహంచగలరని 
తలచి పంగిపోయాడతడు. 
అప్పటోలు అక్కడ బూటీవాడా కటు్టబడి 
జరుగుతోంది. ఒకరోజు వామనర్వ 
దాని దగ్గరగా కూరు్చని వండగా 
పైనుండి ఒక ర్యి జ్రి అతని 
తల పై పడింది. అతడు స్పృహతప్్ప 
పడిపోయాడు. ఆ మాట వినగాన్ బాబా 
ఒక మందు పంపారు, అది వేయగాన్ 
అతనిక్ స్పృహ వచి్చంది. అతడు కళ్ళు 
తెరిచేసరిక్ అతని హృదయమంతా 
దివ్మైన పారవశ్ంతో నిండియుననాది. 
అతడు సం॥1953లో సన్సించి, 
శ్రీస్యి శరణానందగా గుజర్త్ 
ప్రాంతమంతటా నిరంతరం స్యి 
ప్రచారం చేస్రు.

శ్రీ  స్యి  శరణానంద  తమ 
స్మృతుల్ యిలా వ్రాస్రు; “ఒకస్రి 
న్ను దీక్త్ వాడాలో బసచేస్ను. 
ప్రఖా్త న్్యవాదియైన ఖాపరేడు, 
హైకోరు్ట జడిజీగా పనిచేసుతిననా 
షంగాన్గూడ శిరిడీలో వన్నారు. 
ఒకన్ట్ స్యంత్రం న్ను షంగాన్తో 
కలసి బాబా వదదికు వళళును. ఆయన 
అందరితోనూ మాటాలుడుతూ షంగాన్తో 
మాత్రం ఎంతో సంతోషంగా అరగంట 
మాటాలుడి, అతడికంతో సమృది్ధగా 
ప్రస్దం యిచా్చరు. తర్్వత వాడాకు 
వచే్చస్ము. కదిదిస్ప్ ఆగి న్ను మళ్ళు 
బాబావదదికు వళ్తే ఆయన ‘నీవింక 
వళళువచు్చ. మళ్ళు మళ్ళు తిరిగి ర్వడం 
వలన ఒరిగేదేముననాది?’ అన్నారు. 
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కనుక న్ను బయలేదిరి కాలినడకన 
రహటా రోడుడుమీద కంతదూరం 
వళ్ళు ఒక చెటు్టక్రింద కూరు్చన్నాను. 
అక్కడ, ‘విష్్ణబువా వ్రాసిన గీత 
చదువ’ అని ఒక అశరీరవాణ 
వినిప్ంచింది. అటు తర్్వతనుండి 
నిత్మూ బాబాను ఉదయము, 
స్యంత్రమూ దరి్ంచుకోస్గాను. 
మొదటోలు ఖాపరేడు, షంగాన్లతో 
కలిసి మాత్రమే వళతిండేవాడిని. 
మూడవరోజు మాతండ్రిగారి 
జన్మదినం. ఆయన కోరినటులు న్ను 
బాబాముందు జ్మపండులుంచి, అవి 
మాతండ్రిగారి జన్మదిన సందర్ంగా 
సమరి్పంచుకుంటున్నానని చెపా్పను. 
అవి అందరికీ పంచమని ఆయనొక 
భకుతిని ఆదేశించారు. న్ట్నుండి 
న్ను బాబాను మధా్హనాంగూడా 
దరి్ంచేవాణ్ణ. కాని న్ను ఆయన వదదికు 
వళళుకుండా మసీదు మటలు మీదన్ 
కూరు్చన్వాణ్ణ. ఒకరోజు న్నక్కడ 
కూరు్చని వండగా ఒక భకుతినిదా్వర్ 
బాబా న్కక కలకండ ముక్క 
పంపారు. అది తినిన కదిదిస్పటోలు, 
న్ను న్్యశ్స్త పరీక్ (యల్.యల్.
బి) పాసయినటులు మా న్ననా వదదినుండి 
జ్బు వచి్చంది. న్న్వారతి వాసు కాకాకు 
చెబితే బాబాకు నైవేద్ం అరి్పంచమని 
చెపా్పడు. అప్్పడు హాఠేగూడ 
అక్కడే వన్నాడు. అతడుగూడ 
పరీక్ పాసయినటులు వారతి వచి్చంది. 
అతనినిగూడ బాబాకు నైవేద్ం 
అరి్పంచమని ఒక భకుతిడు చెపా్పడు. 
వాసు కాకా నైవేద్ం సిద్ధంచేసి, 
బాబా స్యంత్రం వా్హా్ళ్క్ 
బయలేదిరకముందే మాకందించాడు. 
అది ఒక పెట్టలో పెటు్టకని బాబావదదికు 
తీసుకువళళుము. అప్డాయన, 

‘దారిలో దేనినీ పట్్టంచుకనకుండా ఈ 
లడుడు తీసుకచా్చవేమి?’ అని, ఆ పెట్ట 
కండాజీక్ యిచా్చరు. అతడా పెట్ట తెరచి 
ఆయనకు లడుడు యిచా్చడు. న్కు బాబా 
మాటలతో పరిచయం లేనందున వారి 
భావమేమో న్కప్్పడు అర్థంకాలేదు. 
కాని కదిది స్పట్క్ తెలిసింది- న్ను 
రోడుడు మీదుగా వసుతిననాప్్పడు ఒక కుక్క 
న్ వంబడే వచి్చంది. న్ను దానిన్మీ 
పట్్టంచుకోలేదు. బాబా చెప్్పనది 
దానిని గురించే”.

వామనర్వ్ పాట్ల్ ఎప్్పడు 
శిరిడీవచి్చన్ తన విర్మమంతా 
ఆయీవదది గడిపేవాడు. ఆమ 
మాటాలుడే ప్రతిమాట స్యిమాట అని 
తలచవచ్చని ఆయన వ్రాశ్రు. ఆమే 
ఆయనకు భోజనం చేస్టప్్పడు, 
స్ంఖ్ యోగంలో చెప్్పన తతా్వలకు 
సంకేతంగా భోజన్నినా ఎలా 
భావించాలో న్రి్పంది. ఆమగూడ తన 
విర్మసమయమంతా యిలాంట్ 
సద్కుతిలస్ంగత్ంలోన్ స్యిన్మం 
జప్సుతిండేది. అయితే యింతట్ 
భకుతిర్లిని స్యి తమ ఎదుటకు 
ర్నిచే్చవారు కాదు. పరబాటున 
ఒకస్రి ఆమ ఎదుటపడినప్డు 
ఆయన ఉగ్రులై ఆమపై ర్ళ్ళు విసిరి 
తీవ్రంగా తిటా్టరు.

ఈమ  యింట  బసచేయమని 
స్యి ఆదేశించినవారిలో శ్రీమతి 
తార్్కడ్ ఒకామ. కానీ తాను చెప్్పన 
పనులనీనా త్రికరణ శుది్ధగా చేస్టలుయితేన్ 
ఆమకు ఆశ్రయమిస్తినననాది ఆయీ. 
అందులో ఆమమాట ఎంతో పరుషం; 
ప్రతి చిననా పరపాటుకు ఆమ 
తీవ్రంగా చివాటులు పెటే్టది. అందుకు 
అంగీకరించిన శ్రీమతి తార్్కడ్ గూడా 
బాబా తనకంతో కఠోరమైన పరీక్ 

పెటా్టరని తలచి మొదట బాధపడింది. 
కానీ రోజుల్ గడిచిన కదీది నిరంతరం 
స్యిస్వ - స్యి ధా్నముల వలన 
ఆయీలో మేలొ్కంటుననా దివ్దృష్ట 
దివ్శ్రవణము, ఇతరుల భావాలను 
గ్రహంచగల్గడమూ వంట్ శకుతిలను 
శ్రీమతి తార్్కడ్ గురితించింది. 
ఎవరినుండైన్ శ్రీమతి తార్్కడ్ కు 
కబురువస్తి ఆమ ఏ సమాధానము 
చెప్పదల్చుకుంటుందో అదే 
ముందుగా ఆయీ చెప్్ప పంపేస్ది. 
స్యి ఎప్్పడు ఎట్్ట విచిత్రమైన 
ఆదేశము పంప్ంచిన్, ముందుగాన్ 
ఆయీ దానిక్ తగిన ఏర్్పటులు చేస్ది. 
ఇవనీనా చూచాక, తనకు ఆధా్తి్మక 
శిక్ణ యివ్వడానికే స్యి తనను 
ఆయీ యింట వంచారని శ్రీమతి 
తార్్కడ్ గురితించింది.

ర్ధాకృష్ణ ఆయిలో బాబాపటలు 
తీవ్రమైన శ్రదా్ధభకుతిలతో పాటు 
విశిషఠుమైన అధికారము, ఆకరషిణా 
వండేవి. ఆమ ఏదైన్ చెబితే, 
కోటీశ్వరుడైన బూటీ దగ్గరనుండి 
అందరూ తలవంచి ఆ పని చేస్వారు. 
స్యి నిత్మూ ఎండలో నడిచి 
లెండీక్ వళళువారు. కనుక ఆ దారి 
పడుగున్, రండువైప్లా వంచిన 
ఇనుప కమ్మల్ న్ట్, వాట్ ప్రక్కన్ 
లతల్ మొలిప్ంచాలని స్ట్ 
భకుతిలందరికీ ఆమ చెప్్పంది. అందరూ 
నడుముగట్్ట శ్రమించి ఆ పని పూరితి 
చేస్రు. నిత్మూ అందరిచేతా ఆమ 
మొక్కలకు నీళ్ళు కూడా పోయించేది. 
కదిది కాలానిక్ అవి బాగా పెరిగి 
అల్లుకని, లెండీక్ వళళు మార్గమంతా 
ఒకే పందిరిలా అయింది. బాబా వాట్ 
క్రిందన్ నడచి లెండిక్ వళళువారు.
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ద్వారకామాయి  

అనుభవమండపము

శ్రీస్యిబాబా చరిత్రంతా 
భకుతిలను ఆయన ఆదరించి 

రక్ంచిన మధుర ఘటా్టల పనీనాట్ 
జల్లు. అప్్పడప్్పడాయనకు 
నిషా్కరణంగానో, కారణంగానో 
భకుతిలపై పట్టర్ని ఆగ్రహము 
ర్వడము, ఆయన వారిని తీవ్రంగా 
తిట్టడం, కట్టడమూ జరిగినటులు 
చదువతాము. వారి మహాసమాధి 
అనంతరంగూడ ఆయన నిత్ం యీ 
లీలావిలాసము యిలాన్ చేసుతిన్నారు.
ప్రకాశంజిలాలు ఒంగోల్ పట్టణానిక్ 
సమీపంలో ఒక గ్రామం వలపరలు. అక్కడ 
అవా్వరి కోటేశ్వరర్వ, వంకాయమ్మ 
అన్ దంపతుల్న్నారు. వారు ఆరి్థకంగా 
క్లుష్ట పరిసి్థతులలో వననా సమయంలో 
ఒక స్యి భకుతిడు స్యిబాబా 
విభూతి పటలుమిచి్చ పూజలో 
పెటు్టకని పూజించుకోమన్నాడు. 
అలాన్ చేసినప్పట్నుండి ఆ 
కుటుంబం పరిసి్థతి కంతమరుగంది. 
అటుతర్్వత ఎనోనా సందర్్లలో ఆ 
కుటుంబానినా స్యి ఆదుకన్నారు.
అది 1983. ఆ దంపతులకు 
మలీలుశ్వరి అను మూడు సం॥ల 
మనుమర్ల్ననాది. ఒకస్రి 

ఆ పాపకు ఒక వారం రోజుల్ 
విడవకుండా విరేచన్ల్ అవతూన్ 
వన్నాయి. ఎనినా మందులిచి్చన్ 
క్ంచితుతిగూడ ఆగలేదు. చివరిక్ 
వైదు్ల్ సెలైను ఎక్్కంచాలని 
చూచిన్ వారి వలలుగాలేదు. ఆ పాప 
తలిలుదండ్రుల్, తాత - అమ్మమ్మల్ 
స్యిని ప్రారి్థసుతిన్నారు. తరచూ 
యింటోలు కసుతిండే ఒక ప్లిలు వచి్చ 
ఆ పాప మంచానిక్ ర్సుకుంటూ 
పూసుకుంటూ దాని చుటూ్టర్న్ 
తిరుగుతుననాది. ప్లిలు అపశకునమని 
తలచి అందరూ దానిని తరమమని 
ఎంతగానో ప్రయతినాంచారు గాని 
అది వళళున్లేదు. చివరికకరిక్ 
సు్ఫరించింది - ఆ రూపంలో బాబాయే 
పాపకు తోడై రక్సుతిన్నారేమోనని. 
వారికా భావం కల్గగాన్ పాప పరిసి్థతి 
మరుగుకాజొచి్చ కదిది రోజులలో 
స్వస్థత చేకూరింది. వైదు్ల్గూడ 
ఆశ్చర్పోయారు.
తర్్వత కంతకాలం గడిచింది. 
ఒకరోజు యింట్లిలుపాదీ పలం 
పనులకు వళళురు. ఆ పాప పరుగిళళు 
దగ్గర ఆడుకంటుననాది. సుమారు 
మధా్హనాం 12 గం॥కు వాళళు 

యింట్ ముందుననా నీట్తొట్్టలో 
నీళ్ళు అలజడిగా కదుల్తూంటే 
చూచి దారిపోయే ఒక వ్క్తిక్ 
అనుమానంతోచి అతడువళ్ళు 
తొంగిచూచాడు. ఆ పాప తాను 
ఆడుకన్ గిలకా్కయ తొట్్టలో 
పడిపోతే దానికోసమని అందులోక్ 
వంగి అందులో పడిపోయింది! 
ఎంతస్పైందో గాని ఏమీ అపాయం 
జరుగలేదు. అందులోంచి తీసి 
మంచంమీద పడుకోబెట్టగాన్ తననొక 
తాత పటు్టకన్నాడని పాప చెప్్పంది. 
ఆ తాత బాబాగాక ఎవరైవంటారు?
కోటేశ్వరర్వ,  వంకాయమ్మలకు 
ఏడుకండలన్ 14 సంవతసుర్ల 
కడుకున్నాడు. అది 1984లో 
కారీతికమాసం. ఆ అబా్బయి రోజూ 
యింటోలు స్యంత్రం బాబాకు దీపం 
పెటే్టవాడు. ఒకరోజు తండ్రి కోటేశ్వర 
ర్వ పనిబడి చీర్ల వళళుడు. 
సమయం స్యంత్రం 6 గం॥ల్ 
తలిలు స్నాన్నిక్ వడుతుననాది. ఇంతలో 
అబా్బయి సినిమాకని బయల్దేర్డు. 
బాబాకు దీపం పెట్్టవళళుమని చెప్్పంది 

మిగతా 29వ పేజీలో

ఒక సాయి భకుతా డు
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శ్రీ వంకటేశవారరావు

ఆచారు్యని అదుభుత లీలలు

పూజ్శ్రీ భరదా్వజ్ మహార్జ్ 
లీలా వైభవానినా కాక్న్డ 

వాసతివ్ల్, వంకటేశ్వరర్వగారు  ఈ 
విధంగా తెలియచేసుతిన్నారు.

1996 సంవతసురంలో 
గోపాలర్వగారు అన్ ఆయనతో 
శిరిడి వళలును. అక్కడ మాటల 
సందర్ంలో “న్ను ఇల్లు కటు్టకోవా 
లనుకుంటున్నాను, నువ్వ 
కట్్టపెడతావా?” అనడిగారు. న్ను 
తాపీ మేస్త్రి పని చేస్తిను, కనుక 
“సరేనండి” అని చెపా్పను. ఆయన 
స్యిమాస్టర్ సతసుంగ సభ్్ల్. న్ను 
బాబా గుడిక్ వళళువాడిని కానీ, సతసుంగ 
సభ్్లతో పరిచయం లేదు. శిరిడి 
నించి వచా్చక, అనుకుననాటులు గాన్, 
వారు ఇల్లు మొదల్పెటా్టరు. న్ను 
మేస్త్రి పనిక్ వడుతున్నాను. 

న్కు పాటల్ ర్స్ అలవాటు 
వంది, ఎకు్కవగా అమ్మవారిమీద 
పాటల్ ర్స్వాడిని. ఒకరోజు  
గోపాలర్వగారు, “నువ్వ  పాటల్ 
ర్స్తివ కదా, పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి 
మీద పాటల్ ర్యకూడదా? మా 
సతసుంగంలో పాడుకుంటాము” 
అన్నారు. “న్కు వారి గురించి ఏమి 
తెలియదండి, వారిగురించి చెపేతి 
అప్్పడు ర్యడానిక్ ప్రయతనాం  

చేస్తిను” అన్నాను. అప్్పడు ఆయన 
“న్కు తెలిసిన స్యి మాస్టర్” ప్సతికం 
ఇచి్చ, “ఇది చదివితే నీకు కంత  
అవగాహన కల్గుతుంది, అప్్పడు 
ర్యి” అన్నారు. “ఆయన ఎలా 
వంటారో న్కు తెలియదు కదండీ, 
ఆయనది, ఒక ఫోటో కూడా యివ్వండి” 
అనడిగాను. అర్ధపదా్మసనంలో 
కూరు్చననా ఫోటో ఇచా్చరు. అందులో 
పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిని చూడగాన్, 
ఎంతో  ఆతీ్మయులని చూసినటు్ట 
అనిప్ంచింది. ‘ఈయన చాలా 
గొప్పవారే అయి వంటారు, లేకపోతే 
ఈయన మీద పాట ఎందుకు 
ర్యమంటారు?’ అనుకుని, వారు 
యిచి్చన ప్సతికం కళళుక్ అదుదికుని, 
మధ్లో ఒక పేజీ తెరిచాను. అందులో 
విదా్నగర్ గుడి కటే్టటప్్పడు, స్లుబ్ 
పని సగం చేసి కూలీల్ వళ్లుపోవడం, 
తరవాత వేరేవాళ్లు వచి్చ పనిపూరితి 
చెయ్డం, అర్ధర్త్రి బాగా వరషిం 
పడటం అన్ సనినావేశం వచి్చంది. న్కు 
అప్్పడే ఒళ్ళు ప్లకరించింది. న్ను ఏ 
పని చేస్తినో, దానిక్ సంబంధించిన 
లీల వచి్చందంటే, ఈయనెవరో 
స్మాను్డు కాదు అనుకున్నాను. 
గోపాలర్వగారు, “ఇంట్క్ తీసుకళ్లు, 
బాగా చదివి అప్్పడు  ర్యి” 

అన్నారు. సరేనని ఆ ప్సతికం సంచిలో 
పెటే్టసుకున్నాను.

మేము కాక్న్డనించి, 
పదిహను క్లోమీటరలు దూరం లో  
వననా పలెలుటూరిలో వండే వాళళుం. 
న్ను రోజూ సైక్ల్ మీ వచే్చవాడిని. 
ఆ రోజు కూడా, పని అయా్క 
సైక్ల్ మీద ఇంట్క్ వడుతున్నాను.  
ఇందాక ప్సతికం తీయగాన్ న్కు 
సంబంధించిన లీలే ర్వడం గురించి 
ఆలోచిసుతిన్నాను.  అలా వడుతుండగా 
న్కు ఒక దర్నం అయింది. రోడుడుక్ 
అడడుంగా, ఒక తెర కట్్టవంది.  
దానిమీద “భరదా్వజ భక్తి గీతాల్” 
అననా అక్ర్ల్  కనపడుతున్నాయి. 
ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది 
చూదాదిమని, దగ్గరక్ వళలుసరిక్  తెర 
కనపడడంలేదు.   ‘భరదా్వజ భక్తి 
గీతాల్’ అని  కనపడుతున్నాయేమిటని 
ఆశ్చర్పోతూ, మళ్ళు కంత దూరం 
వళలుసరిక్ మళ్ళు అలాగే కనిప్ంచింది. 
అలా మూడు స్రులు జరిగింది.  ‘భరదా్వజ  
మాస్టరుగారు మామూల్ వారు కాదు, 
మేలిమి బంగారం లాంట్వారననామాట. 
లేకపోతే  ఏమిటీ చిత్రం’ అనుకోగాన్, 
న్ హృదయంలోనుంచి ఏదోపాట 
వసోతింది. సైక్ల్ ఆప్కుని పెనునా, 
పేపరు తీసుకుని ర్స్స్ను. “బంగారు 
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మా తండ్రి గురుభరదా్వజ్” అననా పాట 
వచి్చంది. ఇంట్క్ చేరుకని, స్నానం 
భోజనం అయా్క, గోపాలర్వగారు 
యిచి్చన ప్సతికం తిరగేస్ను. అందులో 
అమ్మగారి గురించి కూడా వంది. 
ఇందాక దారిలో న్ను ర్సిన పాటని 
క్రమపదదితిలో పెటా్టను. అప్్పడు ఒక 
ఆలోచన వచి్చంది. ‘అయ్ వనకాల 
అమ్మ కూడా ఉంటుంది కదా,  ఆ 
అమ్మ యెంత గొప్పదో’ అననా ఆలోచన 
ర్గాన్, “అమా్మ మా యమా్మ అలివేల్ 
మంగమా్మ” పాట వచి్చంది. పూజ్శ్రీ 
మాస్టరుగారి దయవలలు ఆ వారంలో 9 
పాటల్ వచా్చయి. అవనీనా చిననా ప్సతికం 
క్ంద వేయించాము..

గురువారం ర్యడం 
మొదల్పెడితే మళ్ళు గురువార్నిక్ 
తొమి్మది పాటల్ వచా్చయి. ఆరోజు 
ర్త్రి స్వపనాం వచి్చంది. అందులో పాటల 
ప్సతికాలనీనా ఒక బుట్టలో పెటు్టకుని, 
ఒంగోల్లో అమ్మగారిక్ చూప్ంచాలని 
గబాగబా వళ్ళుపోతున్నాను. మలకువ 
వచే్చసింది. అప్్పడు న్ను మొదట 
ఒంగోల్ వళ్లు అమ్మగారిక్ ఈ పాటల్ 
చూప్ంచి, అప్్పడు అందరిక్ ప్సతికాల్ 
యివా్వలని అనుకున్నాను. వంటన్ 
ఒంగోల్ వళ్లు పూజ్శ్రీ అమ్మగారిని 
దరి్ంచుకున్నాను. అక్కడ అ ఇదదిరు 
ముగు్గరు ఆడవాళ్లు కూడా వన్నారు.  
అమ్మగారిక్ నమస్్కరం చేసుకున్నాను. 
వారు ఆపా్యంగా పలకరించారు. 
న్ను ఇలా పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి మీద 
పాటల్ ర్శ్నని చెపా్పను. “అయితే 
పాడతార్” అన్నారు. ‘అలాగేనమా్మ’ 
అని పాడి వినిప్ంచాను. పూజ్శ్రీ 
అమ్మగారు చాలా సంతోషంచారు. 
ఊది, ప్రస్దం యిచా్చరు. న్ను   
అక్కడి నించి బాబా  గుడిక్ వళ్లు, 

ప్జ్శ్రీ మాస్టరుగారి సమాధి దర్నం 
చేసుకుని, సంతోషంగా తిరిగి వచా్చను.

కాక్న్డ వచా్చక, ఈ పాటల్ 
CD లో చెయా్లని చాలా ప్రయతనాం 
చేస్ను. ప్రతిస్రి ఏదో అడడుం వచే్చది. 
ఎందుకు యిలాగ అవతోందని, న్కు 
బాగా తెలిసిన ఆయనని అడిగితే, 
“అవనీనా డబు్బతో కూడిన వ్వహార్ల్, 
మనలాంట్ వాళళుక్ అవి  కుదరవ, 
తీర్ కేసెట్ చేస్క అము్మడవ్వక పతే 
ఆరి్ధకంగా నష్టపోతావ” అని చెపా్పరు. 
కానీ, దేశవిదేశ్లలో ఎంతోమంది 
బాబా భకుతిల్ వన్నారు కదా, 
వారందరికీ బాబా న్ల్గు హారతుల్, 
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వననా ఇతర 
దేవతల గుళ్ళు  ఇవనీనా, వీడియోల్ 
తీసి, అందరిక్  ప్రచారం చెయా్లననా 
ఒక ఆశయంతో అనండి లేదా 
ఆవేశంతో అనండి  ఈ వీడియోల్ 
తీస్ కార్క్రమం మొదల్పెటా్టను.  
ఈ వ్వహారమంతా ఇంటోలు గాని, 
సతసుంగ సభ్్లతో గాని చెప్పలేదు. న్ 
తాహతుకుమించి చేసి, చాలా డబు్బ 
నష్టపోయాను.  పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి, 
మార్గం నించి కూడా పక్కక్ 
వళ్ళుపోయాను. ఆరు సంవతసురముల్ 
ఎవ్వరితోను కలవలేదు.  తరవాత 
మళ్ళు పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి దయవలలు 
నెమ్మదిగా సతసుంగ సభ్్లతో 
కలవడం మొదల్ పెటా్టను. మళ్ళు 
ఈస్రి తొమి్మది పాటల్ ర్స్ను. 
మొదట ర్సిన  పాటల్, రండవస్రి 
ర్సిన పాటల్ కలిప్, ఒక ప్సతికంగా 
ముద్ణ చేయించి ఒంగోల్లో జరిగిన 
కృతజఞాతా మహోతసువంలో అందరిక్ 
పంచాము.

న్కు 2014లో ఆరోగ్ం 
దబ్బతింది. ఆ సమయంలో న్ 

జీవితంలో పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి మార్గం 
నించి దూరమయి్ పార్యణల్ 
అశ్రద్ధ చేసిన రోజుల గురించి 
ఆలోచించుకుని, శ్రీ గురుచరిత్ర,108 
పార్యణల్ చెయా్లని నిర్ణయం 
తీసుకున్నాను.  అదికూడా  ప్రతి 
పౌర్ణమిక్ ఏకాహ పార్యణ చేస్తినని 
దణ్ణం పెటు్టకున్నాను. ఆ పార్యణ 
చేసుతిననాప్్పడు, గంధర్వప్రం 
గురించి చదువతుననాప్్పడు  న్ను 
ఎప్్పడైన్ గాణా్గప్రం వళలుగలన్ 
అనుకున్వాడిని. 20 పార్యణల్ 
అయే్సరిక్, గాణా్గప్రంలో 
జరుగుతుననా తంతుకస్వలో 
పాలొ్గనడానిక్ అవకాశం వచి్చంది. 
పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి దయ 
ఎంతట్దంటే, సుమారు సంవతసురం 
పాటు గాణా్గప్రంలో స్వచేసుకున్ 
అవకాశం వచి్చంది. అక్కడ 
గాణా్గప్ర్నినా వరి్ణసూతి పాటల్ 
ర్స్ను. మళ్ళు మాస్టరుగారి మీద  
ఏడు పాటల్ ర్స్ను. మూడు 
భాగాల్ పూరతియా్యి. ఇప్్పడు 
న్ల్గవ భాగం కూడా ర్సుతిన్నాను. 
తరవాత విదా్నగర్ తపోవనంలో 
కూడా పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి దయవలలు 
స్వ దరిక్ంది. ఎక్కడ స్వ చేసిన్ 
అది పూరితిగా మాస్టరుగారి సహాయ 
సహకార్ల్ లేనిదే జరగదని మాకు 
చాలా  స్రులు అనుభవమయి్ంది. 

ఒకస్రి స్యి సనినాధి గ్రంథం 
పార్యణ అందరిక్ యిచి్చనప్్పడు, 
మేము యలమంచిలి అన్ ఊరిక్ 
గ్రంథాల్ పటు్టకుని వళళువలసి 
వచి్చంది.  న్ను, మా  సతసుంగ సభ్్డు 
మురళ్ గారు కలిసి ఆ మూడు వందల 
ప్సతికాల్ పటు్టకుని ట్రైన్ ఎకా్కము. 
యలమంచిలిలో రైల్ దిగాక బయటక్ 



28  2022

 
వళళుడానిక్ ఫ్లుట్-ఫ్రం బ్రిడిజీ ఎక్్క, 
అవతల పక్కక్ వళళులి.. ఇదదిరం 
చెరొక వంద ప్సతికాల కట్ట, భ్జ్ల 
మీద పెటు్టకున్నాము. ఇంకక వంద 
ఒక సంచిలో పెటు్టకుని, చెరొక వైప్ 
పటు్టకున్నాము కానీ అలా నడవడం 
మా వలలు కావటంలేదు. ఎలాగర్ 
బాబూ ఇక్కడనించి బయటపడటం 
అనుకుంటూ, పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిక్, 
మీరే దయచూడాలని, మనసులో 
నమస్్కరం చేసుకున్నాము. ఇంతలో 
ఒకతను మా దగ్గరక్ వచా్చడు. అతనిక్ 
కాల్ చెయి్ అవకరం వంది. 
మామూల్గా నడవడానికే అతనిక్ 
కష్టం. అలాంట్ది, మా దగ్గరిక్ వచి్చ, 
మేము చూసుతిండగాన్, “ఏది, ఆ 
సంచి యిట్వ్వండి,  అని మేమిదదిరం 
పటు్టకుననా బాగ్ తీసుకున్నాడు, అప్్పడు 
మురళ్ గారు, తను ఇంతకుముందు 
పటు్టకుననా ప్సతికాల సంచి, న్కు 
ఇచే్చసి, అతనిక్ ఒకవైప్  స్యంగా  
సంచి పటు్టకున్నారు. అతను మధ్లో 
ఒక్క మాట కూడా మాటాలుడకుండా, 
బ్రిడిజీ దిగి ఆటోల్ ఉననా స్థలం దగ్గర 
ఆ సంచి దింపేశ్డట. ఈలోప్న 
మురళ్గారు, న్ను రండు సంచుల్ 
పటు్టకుని వనకాల వసుతిన్నానుకదా, 
అవి అందుకోవడానికోసం న్ 
దగ్గరిక్ వచా్చరు, ఆయన న్ను 
కూడా అక్కడిక్ చేర్క  అతనిక్  
డబు్బల్ ఇదాదిమనుకున్నారట,. 
కానీ మేముదదిరం వళళుసరిక్ అతను 
అక్కడ లేడు. చుటు్టపక్కల వతిక్న్ 
కనిప్ంచలేదు. చాలా ఆశ్చర్ం 
వేసింది. పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిక్ 
మరొక్కస్రి, మనసూ్ఫరితిగా 
కృతజఞాతల్ చెప్్పకున్నాము. అనుకుననా 
సమయానిక్, మధా్హనా్న హారతిక్ 

బాబా గుడిక్ వళ్లు, స్యి సనినాధి 
గ్రంథాల్ పంచడం జరిగింది. ఇది 
ఎందుకు చెపా్పనంటే, ఇలాంట్ లీలల్ 
వారు చేసి, మనలాంట్ వారివలలు 
ఏమికాదు అని నిరూప్సూతివంటారు... 

పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి దయవలలు 
కాక్న్డ  రంగయ్న్యుడు వీధిలోని 
బాబాగుడిలో పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారి 
విగ్రహానినా ప్రతిష్ట చేసుకున్నాము. 
అప్్పడుకూడా ఒక లీల జరిగింది. 
మర్నాడు విగ్రహప్రతిష్ట అనగా 
ముందురోజు ర్త్రిక్ కూడా విగ్రహం 
ర్లేదు. రవాణాసమస్ కారణంగా 
అలా జరిగింది. కానీ మేము అందరిక్ 
చెప్్పకుని, మర్నాట్క్ అనినా ఏర్్పటులు 
చేస్సుకున్నాము. ఇక ఏంచెయా్లో 
తెలియక, కంతమంది కలిసి,  
గురుచరిత్ర పార్యణ ఆ ర్త్రి అంతా 
చేస్ము. మర్నాడు విగ్రహప్రతిష్ట 
సమయానిక్ ఒక పావగంట 
ముందు పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారు 
విగ్రహరూపంలో, అనినా అడడుంకులినా 
దాటుకుని వచా్చరు. అనుకుననా 
సమయానిక్ ప్రతిష్ట జరిగింది. ప్రసుతితం 
మేము కంతమందిమి, ఆ గుడిలో 
సతసుంగం పార్యణ, భజన విధిగా 
చేసుకుంటూ పూజ్శ్రీ మాస్టరుగారిని 
స్వించుకుంటున్నాము.

న్కు తగినంత శ్రదా్ధభకుతిలను 
ప్రస్దించి, సరైన మార్గంలో 
నడిప్ంచమని, గురుదేవలను ప్రారి్థసూతి 
స్షా్టంగ దండ ప్రణామాలరి్పసుతిన్నాను.

జై స్యి మాస్టర్!

తలిలు. సినిమాకు టైమైపోతోందని 
చెప్్ప తను వళళులని చూచాడు. 
కాని అమ్మ 3, 4 స్రులు చెప్పగాన్ 
అతడు సరేనన్నాడు. ఆమ స్నాన్నిక్ 
గదిలోక్ వళ్ళున క్ణంలోన్ ఆమకు 
అతడి వఱ్ఱికేక విని్పంచింది. అతడిక్ 
కరంటుషాకు తగిలిందేమోనని 
తోచి ఆమ పరుగున వచే్చసరిక్ 
అబా్బయి భయంతో వాక్టోలుక్ 
పరిగెతాతిడు. వళళుంతా గజగజ్ 
వణక్పోతున్నాడు. కళళునిండా 
నీరు. ఆమ కారణమడుగగా అతడు 
భయానినా అణచుకుంటూ తాను దీపం 
పెట్టబోతుంటే అచట్ చిత్రపటంలోంచి 
శ్రీ బాబా బయటకువచి్చ అతణ్ణ 
గట్్టగా కట్్ట అదృశ్మయారట! అది 
విని ఆశ్చర్బోయిందా తలిలు. తర్్వత 
తెప్పరిలిలు, అతడు వివరిసూతింటే విని 
“నీవ ఆయనకు దీపం పెట్టకుండా 
వళళులనుకున్నావ. అందుకే కట్్ట 
వంటాడ”ననాది ఆమ. ఆమ సమక్ంలో 
కంత ధైర్ం తెచు్చకని అతడు 
దీపం వలి్గంచాడు. ఆ రోజు నుండి 
అతడి ఆరోగ్ంలో చెప్పలేనంత 
మారు్ప కలి్గంది. అంత వరకూ బహు 
బలహీనంగా, సననాగా ఉండే, అతి 
సునినాతమైన ఆరోగ్ం కలి్గవండే 
ఏడుకండల్ త్వరలో కంత బలంగా, 
దృఢంగా తయరయా్డు. స్యి 
కట్్టన దబ్బ గూడ ఆశీర్వచనమే!!!
ఒక స్యి భకుతిడు.

దా్వరకామాయి 
అనుభవ మండపం

27వ పేజీ తరువాయి
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