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ఒకసారి ద్వారకామాయిలో 
సాయి పాద్లొత్తుతూ వున్న 

బాపూసాహెబ్ జోగ్ మనస్సులో ఒక 
ప్రశ్న ఉదయిించింది - “సాయిని 
దరిశిస్తున్న వారిందరూ పరమార్ిం 
పిందుతారా?” అని. వింటనే సాయి 
అతనితో “మామిడిచెట్టు ఎింత పూత 
వేస్తుిందో చూడు. అవన్్న పిండులు 
అవుతాయా? గాలి, వాన, పురుగులు, 
పిటటులు, కోత్లవలన ఆ పూతలో 
ఎక్కువభాగిం పిండలువక్ిండానే 
రాలిపోత్ింది. ఏవో కొదిది మాత్ిం 
చెట్టు నింటిపెట్టుక్ని పిండలువుతాయి. 
ఈ విషయిం గూడ అలింటిదే!” 
అన్్నరు. అింటే తీర్యాత్లు, 
పూజలు, భజనలు చేసే వారిందరున్్న 
చవరిద్కా నిలచ పరమార్ిం 
చేరేవారు బహుకొదిది మిందేనని వారి 
భావిం. అిందుకే శ్రీకృష్ణుడు గూడ, 
“మనుష్యాణిం సహస్రేష్ కశ్చిదయాతతి 
సిద్ధయే - వేలమింది మానవులలో ఏ 
ఒకకురో ఆత్మజ్ఞానిం కోసిం ప్రయతి్నించే 
వారుింటారు” అన్్నరు.

ఇిందుక్ కారణిం  సరియైన 
భగవద్రాధన పద్ధతి తెలియపోవడమే. 
పామరులను శీతోష్ణులు, రాగదేవాష్లు, 
మాన్వమాన్లు, జయాపజయాలు, 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

ఇింద్రియ విషయాలు చలిింపజేసి 
విఫలిం జేస్తుింటాయి. ఇిందుక్ 
బలమైన కారణమున్నది. మనలో 
యీ దవాింద్వాలను ప్రేరేపిించే జగత్తు 
మనక్ ప్రతయాక్ిం. పరమాత్మ ఎపుపుడూ 
యిింద్రియాలకూ మనస్సుకూ 
గోచరిించనివాడే. కనుక ఆయనపై 
దృఢమైన విశ్వాసమూ, శ్రద్ధ కల్గడిం 
కషటుిం. జీవితింలో ఎింత చన్న 
కషటుమొచచిన్ ఆయనొకడున్్నడా? 
అన్న సిందేహిం కలు్గత్ింది.  
స్ఖిం కలి్గనపుపుడు పామరులక్ 
ఆయనను హృదయపూరవాకింగా 
గురితుించుకోవలసిన అవసరమే 
కలగదు. ఎవరైన్ గురుతుించుకొన్్న, 
అది కష్టులలో ఆరితుతో శరణు 
పిందడింలగా మాత్ముిండదు. 
కొింతమిందికి కష్టులు తీరినపుపుడు 
మాత్మే భగవింత్డున్్నడన్, 
తీరనపుపుడు లేడని అనిపుసతుింట్ింది. 
దీనిని భకితు అనజ్లము. 
భగవింత్డున్్నడన్న దృఢ విశ్వాసిం 
సి్రపడకపోవడమే మనలోని లోపిం. 
అటిటు విశ్వాసాని్న కలి్గించేది ఒక సదు్గరుడే. 
వారిలో ప్రతయాక్ింగా దైవమున్్నడన్న 
సతాయాని్న దరిశిించవచుచి. రామకృషణు 
పరమహింస తారసిలిలు భగవదనుభూతి 

ఈ లోక కళ్యాణకారయాయం 
దిగ్విజయయం కావాలి!

ప్రసాదిించేద్కా వివేకానిందునికి అటిటు 
విశ్వాసిం ఏరపుడలేదు, ఇక మన సింగతి 
చెపాపుల? అిందుకే అటిటు మహాత్్మల 
దరశినిం అని్నింటికింటే శ్రేష్ఠమైనదని శ్రీ 
గురుచరిత్, శ్రీ గురుగీత చెబుతాయి.

శ్రీకృష్ణుడు విశవారూప దరశిన 
మిచేచివరకూ ఎపుపుడూ ఆయనచెింతనే 
వుిండే అరుజునుడికి గూడ 
యుద్ధరింగింలో మమకారిం కమి్మ 
ధర్మిం అధర్మింగానూ, అధర్మిం ధర్మిం 
గానూ గోచరిించిందని భగవదీ్గతలో 
మొదటి అధ్యాయిం చూసేతు తెలుస్తుింది. 
అిందుకే కృష్ణుడు గూడ తతవాదరిశి యైన 
సదు్గరువును శరణుబింది సేవిించ 
పరిప్రశ్న చేసి జ్ఞానిం పిందమని 
అతయాింత ఆపుతుడైన అరుజునుని 
ఆదేశ్ించాడు (గీత : 4:34). ఈ రీతిన 
న్రదుడు, శ్రీకృష్ణుడు, రామకృషణు 
పరమహింసవింటి తతవాదరుశిలను 
ఆశ్రయిించన ధ్రువుడు, వాల్్మకి, 
అరుజునులనుిండి వివేకానిందుని వరక్ 
అటిటు సాధక్లుమాత్మే స్సి్రమైన 
ఆధ్యాతి్మక జీవితిం సాధించుకోగల్గరు.

సాయిబాబాకూడా తమ 
గురుసేవా వృతాతుింతింలో ఈ విషయమే 
సపుషటుిం చేసారు. నలు్గరు ముముక్షువులు 
మొదట సద్గ్ింథపఠన చేసి, ఉత్తుజిత్లై 
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పరమాతా్మనేవాషణకోసిం అడవికి 
వళ్ళారు. అపుడు మారువేషింలో 
వారికి గురువు ఎదురయాయారు. 
పూర్మజన్మ సింసాకురిం వలన 
ఆయనను ఆశ్రయిించగలి్గన బాబా 
మాత్మే కృతారు్లై సదు్గరువుగా 
రూపిందగల్గరు.  విద్యాగరవాింతో 
(అింటే తమకే అన్్న తెలుసన్న భావింతో) 
మిగిలిన ముగు్గరు ఆ గురువును 
ఆశ్రయిించక శ్శవాతింగా సింసారమనే 
అరణయాింలో ఆకలిదపుపులతో 
పరిభ్రమిసతు వుిండిపోయారు. 
బాబావలె సదు్గరువును 
ఆశ్రయిించగలవారు వేలది భక్తులలో 
ఏ ఒకకురో వుింటారు. వారు మాత్మే 
కొదిదిపాటి మామిడిపూతవలె సి్రింగా 
ఆధ్యాత్మ మార్గింలో నిలచ ఆత్మజ్ఞానిం 
పింది పిండలువుతారు.

అింటే సదు్గరువును 
ఆశ్రయిించటమొకకుటే ఆత్మజ్ఞాన్నికి 
మార్గమన్నమాట. కాని ద్వాపర 
యుగింలోనే ఇల చేసేవారు 
కొని్న వేలమిందికి ఒకకురుింటే 
ఈ కలియుగింలో ఎింతమింది 
వుింటారన్నది మనము 
ఊహించవచుచిను. కనుకనే ఈ 
యుగింలో ధనము, కీరితు ఆశ్ించ 
ఆత్మజ్ఞానిం పిందక్ిండానే 
గురువులుగా చెలమణీ అయేయా 
వారిందరో వుిండబోతారని 
పురాణలేగాక ఆదిశింకరులు, కబీరు, 
భరతుృహరి, యోగివేమన రామకృషణు 
పరమహింస, రమణమహరిషి వింటి 
మహాత్్మలు మనలి్న హెచచిరిించారు. 
సాయిబాబా కూడా అిందుకే “ఈ 
రోజులోలు నిజమైన ఫకీరు (ఆత్మజ్ఞాని) 
లభించడమింతో అరుదు” అన్్నరు.

ఇిందుక్ మరో కారణిం వున్నది, 

‘శ్రీ గురుచరిత్’ లో శ్రీ గురుడు పించ 
గింగాసింగమమైన నరోసుబావాడీలో 
గుపతుింగా వుిండదలచారు. అపుపుడు 
ఒక భక్తుని ఆదుకొనడానికి ఆయన 
చేసిన ల్లవలన వారి ల్ల ప్రకటమయి 
జనిం వారి చెింతక్రాన్రింభించారు. 
అపుపుడు ఆయన ఇల అనుకొన్్నరు, 
“ఇకకుడక్ భక్తులు, ఆరుతులతో పాట్ 
సావార్ింతో దుష్టులు కూడా వసాతురు. 
వారి వలన సద్భక్తుల కెింతో కషటుిం 
కలుగుత్ింది. కనుక నేను ఈ చోట్ 
విడిచపోవాలి”. అింటే కలియుగింలో 
ఆత్మజ్ఞానిం పిందిన కొదిది మింది 
ఆదిశింకరులు చెపిపునట్లు, “బాలోన్మతతు 
పిశ్చవత్ ” - పసిపిలలులవలె, 
పిచచివానివలె, పిశ్చగ్రస్తులవలె జనుల 
దృష్టు నుిండి గుపతుింగా సించరిసాతురు. 
గనుక వారి సేవ మనక్ దొరకడిం కషటుిం. 
అిందుకే దతాతుత్రేయసావామి లోకోద్ధరణ 
కోసిం స్మారు 6 శతాబాదిలలో 5 
సారులు అవతరిించవలసి వచచినది. ఆ 
దతాతువతారాలే ఈ యుగింలో మన 
మాశ్రయిించదగిన సత్పురుష్లు. వారి 
భౌతిక రూపాలు అదృశయామయాయాక 
కూడా వారి చరిత్ల పారాయణ ద్వారా 
వారి ప్రతయాక్ సాని్నధ్యాని్న పింది 
మనము కృతారు్లమవవాచుచినని శ్రీ 
వాస్దేవానింద సరసవాతి సావామి, శ్రీ 
రింగావధూత, శ్రీ న్నేమహరాజ్, 
శ్రీ న్రాయణ మహరాజ్ (ఖేడ్ 
గాాఁవ్ భేట్) వింటివారి అనుభవాలు 
నిరూపిస్తున్్నయి. ‘శ్రీ గురుచరిత్’ 
శ్రద్ధగా పారాయణ చేసేతు శ్రీ గురుడే 
మనక్ సదు్గరువును చూపుతారు.

అయిన్ మన సమసయా అింతటితో 
తీరదు. సదు్గరువు తారసిలిలున్, 
ఆయనను తగురీతిన సేవిించగల్గడానికి 
ఎింతో సింసాకురబలిం కూడా కావాలి. 

వారి గురువుక్ అింతటి సమరు్డైన 
శ్ష్యాడిగా సాయిబాబా ఒకకురే 
నిలచ సేవిించుకోగల్గరు. వారికి 
ఎిందరు భక్తులున్్న అల వారిని 
సేవిించగలవారు ఒకకురు కూడా లేరని 
సాయిబాబా చెపాపురు. సదు్గరువు 
లభించన్, ఆయనను తగు రీతిన 
సేవిించగల్గడానికి తగిన సింసాకురము 
గూడా ‘శ్రీ గురుచరిత్’ మొదలైన 
దతాతువతారాల చరిత్ల పారాయణయే 
ప్రసాదిించగలదు. ఐహకము, 
పారమార్ికమైన మానవ శ్రేయస్సును 
సాధించడానికి తమను తామే దతతుిం 
చేస్కొన్న, ఆత్మసమరపుణ చేస్కొన్న 
భగవదవతారమే దతాతుత్రేయుడు. కనుక 
రానున్న దతతుజయింతి సిందర్భింగా 
మనము కూడా వ్రతముబూని చరిత్ 
పారాయణచేసి కృతారు్ల మవుద్ము. 
దతతుజయింతికి ముగిసేలగ గాని, 
న్టితో ఆరింభించగాని ‘శ్రీ గురుచరిత్’ 
‘దతాతువతార మహాత్మ్ిం’, ‘సావామిసమర్ 
చరిత్’, ‘శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్’ 
వరుసగా ఒకద్ని తరావాత ఒకటి 
పారాయణ చేస్తుిండటమే ఈ వ్రతిం. 
శ్రీ వాస్దేవానింద సరసవాతి సావామి 
మొదలైన వారివలె దతతుసావామిని ప్రతయాక్ిం 
చేస్కొనడమే మన ప్రధ్న సింకలపుిం 
కావాలి. ఈ సింప్రద్యిం వరి్ధలిలు లోక 
కళ్యాణిం జరగాలి. నితయాము పారాయణ 
చవరిలో “సరేవాజన్ాః స్ఖినో భవింత్” 
“లోకా సమసాతుాః స్ఖినో భవింత్” 
అన్నదే చరమ సింకలపుిం కావాలి. అదే 
నితయాము పూజ ముగిించే ముిందు 
“సరవాిం శ్రీ పరమేశవారారపుణమస్తు” అని 
మనము చెపుపుకొనే సింకలపునికి అర్ిం.
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హైదరాబాదుక్ చెిందిన 
అపాపురావు, భీమాబాయి 

అను దింపత్లు శ్రీమింత్లు. 
వారని్న వ్రతాలు, పూజలూ చేసిన్ 
సింతానిం కల్గలేదు. అపుపుడు 
గులబారా్గ దగ్గరున్న ‘కలయాణ్ ’లో 
దివయాశక్తులుగల ఒక బాలుడున్్నడని 
తెలిసి అతని దరశిన్నికి పలలుకీలో 
బయలేదిరిింది భీమాబాయి. ద్రిలో 
ఒక చోట కొిందరు పిలలులు కలసి 
ఒక పిలలువాణ్ణు కొడుత్న్్నరు. వారి 
తగవు తీరిచిరమ్మని భీమాభాయి 
ఒక నౌకరును పింపిింది. అతడితో 
ఆ దెబబాలు తిింట్న్న పిలలువాడు, 
“నేను ఈ పిలలులతో పిందెింలో 
ఓడిపోయిన్ను. 8 గవవాలిచచి నను్న 
విడిపిసేతు మీ యజమానురాలికి 8 
మింది పిలలులు కలు్గతారు” అన్్నడు. 
తరువాత భీమాబాయి తన నౌకరు 
ద్వారా గవవాలు ఆ బాలునికిచచిింది. 
అతడు వింటనే అవి ఆ పిలలులకిచచి 
ఎటో పరుగెతితుపోయాడు. తరావాత 
భీమాబాయి కలయాణ్ చేరి 3 
రోజులు వేచయున్్నక ఆ దివయా 
బాలుడు ఎకకుడనుిండో వసతునే 
ఆమను చూచ, “న్కిదివరకే 8 

''సాయిబాబా''

మింది బిడడిలనిచాచినుగద్! ఇింకా 
వేధసాతువిందుక్?” అని చెపిపు మళ్ళా 
ఎటో వళ్లుపోయాడు. కాలింతరింలో 
అతడి మాటలక్రాల నిజమయాయాయి. 
ఈ దివయాబాలుడే మూడవ 
దతాతువతారమైన శ్రీ సదు్గరు మాణ్కయా 
ప్రభువు.

మాణ్కయాప్రభువు డిసింబరు 22, 
1817న కలయాణ్ లో మనోహర్ న్యక్, 
బయాదేవి అను పుణయాదింపత్లక్ 
జని్మించారు. వీరి అన్నగారైన 
హనుమింత్ ద్ద్ తరావాతకాలింలో 
మారుతి అవతారింగా కొలువబడిన 
‘శ్రీ ద్ద్మహరాజ్’ అను 
మహన్యుడుగా ప్రసిది్ధ చెింద్రు. 
వీరి సమాధ మాణ్కయానగర్ క్ 
తూరుపున విరజ్-గురుగింగ 
అను ఉపనదుల సింగమిం 
వదదినున్నది. మాణ్కయా ప్రభువులక్ 
ఉపనయమైన కొదిదికాలనికి తిండ్రి 
సవార్గస్్డయాయాడు. ప్రభువు బడికి 
వళళాక ఒకకుడే భయింకరమైన 
అడవులలోకి వళ్ళా కొని్న రోజుల 
తరావాత ఇలులు చేరుత్ిండేవారు. ఆ 
బాలుని సింసకురిించమని కోరి, 
తలిలు బయాదేవి అతనిని దీక్షిత్ 

శ్రీ సద్గురు శ్రీ మాణికయా ప్రభువు

అను వేదపిండిత్ని యిింటికి 
పింపిింది. ఆ బాలుని దివయాతావాని్న 
గురితుించన దీక్షిత్ అతడికెిందులోనూ 
అడుడి చెప్పువాడుగాదు. ఒకన్డు 
ఆ బాలుడు హోమగుిండింలో 
మలవిసరజున చేసాడు. దీక్షిత్ ఆ సింగతి 
తెలిసి హోమగుిండింలో చూడగా 
అిందులో మలనికి బదులు బింగారు 
ముదది  వున్నది.

ఎటిటు ఆధ్రమూ లేని ఆ 
క్ట్ింబాని్న మేమమామ చాల్చాలని 
తన జీతింతో పోష్ించేవాడు. ఒకసారి 
అతడు యుకతు వయస్కుడవుత్న్న 
మాణ్కయా ప్రభువును రహద్రిపై 
పోయే వాహన్ల మీద పను్న వసలు 
చేసే పనిలో చేరిపుించాడు. కాని 
అతడు తాను వసలు చేసినదింతా 
ప్దలకిచేచిసతుింటే ప్రభుతవాిం అతనిని 
ఉదోయాగిం నుించ తొలగిించింది. 
అిందుకాగ్రహించ అతనిని ఇింటోలు 
నుిండి వళ్ళాపమ్మని మేనమామ 
బెదిరిించాడు. వింటనే ఆ యువక్డు 
ఆశువుగా వేద్ింతముటిటుపడే 
ఒక పదయాిం చెపిపు, మేనమామక్ 
ప్రదక్షిణిం చేసి కేవలిం కౌపినింతో 
యిింటిలో నుిండి వళ్ళాపోయాడు. ఆ 
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తరావాత మాణ్కయా ప్రభువు యథేచ్ఛగా 
అరణయాలలోనూ, గుహలలోనూ 
సించరిసతు, ఎనో్న ల్లలు 
ప్రకటిించారు. ఎిందరో భక్తులు వారిని 
దరిశిించ తమ కష్టులు తీరుచిక్నేవారు. 
ఆయన పరల్వైదయాన్థము, 
త్లజ్పూర్, పిండరిపూర్, 
పూన్, తిరుపతి, గాణ్గపూర్, 
కోలహాపూర్, నృసిింహవాడీ మొ॥న 
ప్ింతాలలోనేగాక ఉతతురదేశింలో 
గూడ పరయాటిించారు.

సావామిని వింకమ్మ  అను బాలయా 
వితింత్వు దరిశిించ ఆ సని్నధలోనే 
జీవితశేషిం గడపాలని కోరిింది. వారు 
“మా సని్నధలో వుిండాలింటే న్ వదది 
నగలుించుకోరాదు” అన్్నరు. ఆమ 
తన బింగారమింతా ప్రభువులవదది 
వుించేసిింది. ఆయన ద్నిని ప్దలక్ 
పించవేసి ఆమను తమ తలిలువదది 
ఉించాడు. దొింగ ఒకడు శ్రీమింత్లైన 
ఆమ క్ట్ింబమింతటిన్ బిందితో 
కైలసానికి పింపిసాతునని నమి్మించ, 
మైలరులోని రుదక్ిండింలో 
దూకిించాడు. వారు దూకగానే 
వారిింటోలుని బింగారమింతా 
తీస్క్ని పరారయాయాడు. అిందరూ 
చనిపోయారుగాని, ఒక చత్మైన 
వయాకితు వింకమ్మను మాత్ిం రక్షిించ 
అదృశయామయాయాడు. కొింతకాలనికి 
ఆమ ప్రభువులను దరిశిించ, తనను 
రక్షిించనది వారేనని గురితుించ, వారి 
సేవలో వుిండిపోయిింది. ఆయన 
సేవలో ఆమక్ యోగ సమాధ లభించ, 
ఆయన సని్నధలోనే సమాధయైింది.

ఒకపుపుడు బీదర్ క్ చెిందిన 
ధనిక్లెిందరో ప్రభువుల న్హావానిించ 
ఏనుగుల ఊరేగిింపుతో పలలుకిలో 
ఆయనను తీస్క్వళుత్న్్నరు. 

ద్రిలో ఒకచోట మేన్ మోసే 
వారిందరికీ మైకిం కమి్మ వేరొకద్రిన 
మళ్ళారు. అకకుడ వారికొక పెదది 
పాము కనిపుించింది. అదొక 
గొపపు మహన్యుడని చెపిపు 
ద్నిననుసరిించమన్్నరు ప్రభువు. 
అది ఒక నరసిింహసావామి దేవాలయిం 
వదదిక్పోయి అదృశయామైింది. 
ప్రభువకకుడ కొింతకాలమున్్నరు. 
అపుపుడు బీదర్ నుిండి వచచిన 
భక్తులెిందరో తమ యిిండలుక్ 
సవాయింగా ప్రభువులు వచాచిరని 
చెపుపుకోసాగారు. వారి యోగ 
మహమను గురితుించ ముసిలుములు 
ఆయనను సేవిించేవారు. అది నచచిని 
కొిందరు మౌల్వాలు ప్రభువులను 
భోజన్నికి పిలిచారు. ఆయన 
అింగీకరిించక్ింటే ఆయన బోధించే 
మత సామరసయాిం బూటకమని 
నిరూపిించాలని తలచారు. ప్రభువు 
విిందుక్ హాజరై, ప్ర్న చేసి, 
వింటకాలపై మూత తొలగిించేసరికి 
ఆవు మాింసమింతా అదృశయామై, 
ద్నికిబదులు పెదది గులబీలు, 
ఖరూజురాలు, మిఠాయిలు వున్్నయి. 
అపపుటినుిండి బీదర్ క్ చెిందిన 
ముసిలుములు ఆయనను ముసిలుిం 
మహాత్్మడుగా తలచ, ‘పీర్-ఆన్-
పీర్ దసతుగిర్’ అను బిరుదునిచాచిరు. 
తరావాత ఆయన మేన్లో 
హుమా్నబాద్ సమీపిించేసరికి 
అకకుడ దటటుమైన లతలమధయా మేన్ 
చక్కుక్ని కదలలేదు. అపపుటినుిండి 
ప్రభువులు శ్శవాతింగా అకకుడే సి్రింగా 
వుిండిపోయారు. అదే నేటిమాణ్కయా 
నగరిం. అకకుడికే ఎిందరో భక్తులు 
రాసాగారు. ఆయన అకకుడ ‘దతతుగాదీ’ 
(దతతు సిింహాసనము) ప్రతిష్్ఠించారు.

అదు్భతమైన ప్రభువుల 
మహమవలన అని్న మతాలవారూ 
ఆయన న్శ్రయిించారు. ఆయనగూడ 
సకలమత సామరసయామే బోధించారు. 
అిందుకే హిందూ పిండుగలతో పాట్ 
అకకుడ మొహరిం చేసాతురు. పిండగలలో 
వారి సని్నధలో వేదగానము, శ్స్త్రచరచి, 
నృతయాగీతాదులు మహావైభవింగా 
జరిగేవి.

ఒకపుపుడు అకకులోకుటరాజు 
ప్రభువులను దరిశిించ, తమ పటటుణని 
కాహావానిించారు. ఆయన, “న్ 
మరొకరూపిం అకకుడికి వసాతురు” 
అని చెపాపురు. ఆ ప్రకారమే 
కొింతకాలనికి అకకుల్ కోట సావామి 
న్ల్గవ దతాతువతారింగా అకకుడ 
ప్రకటమయాయారు.

మరొకపుపుడు హింపీలోని 
శింకరాచారయా వీరిని కలుస్క్ని వీరి 
మహమను కీరితుించారు.

శ్రీ సదు్గరు మాణ్కయా 
ప్రభువుల సమాధ, వారి తరావాత ఆ 
పీఠమలింకరిించనవారి సమాధులు, శ్రీ 
ద్ద్ మహరాజ్ గారి సమాధ, యోగిని 
వింకమ్మగారి సమాధ, మాణ్కయా 
నగర్ లో చూడవలసిన ప్రదేశ్లు. 
మాణ్కయా నగర్ లో రోజూ 4 హారత్లు 
జరుగుతాయి. శ్రీరామనవమి, 
గురుపూరిణుమ, దతాతుత్రేయ జయింతి 
ముఖయామైన పిండుగలు, 

హైదరాబాదు నుిండి గులబారా్గ 
వళ్ళా బస్సులో హూమా్నబాద్ చేరాలి. 
అకకుడి నుిండి బిండి మీద 4 ఫరాలుింగుల 
దూరింలోనున్న మాణ్కయానగర్  చేరాలి.
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

పరిప్రశ్న

జవాబు:- మనలోనూ, అింతటా 
నిిండియున్న ఒక పరమాత్మతతవామే 
మనిం శరణు పిందిన సదు్గరువని 
గురితుించ ద్నిననుసరిించ 
నడుచుకొనడమే శరణు పిందడిం. 
ఇిందులో తన అభప్యాలక్, 
యిష్టుయిష్టులక్ తావుింది. 
సదు్గరువు బోధించన రీతిన కర్మణ 
మనసా వాచా అనుక్ణమూ 
ఏమారక జీవిించడము, అిందులో 
వచచిన కషటునిష్్ఠరాలను మన ప్రగతి 
కవసరమైన ఔషధము, అనుపాన్లుగా 
సదు్గరువు ప్రసాదిించనవని 
గురితుించ నడుచుకోవడమే శరణు 
పిందడమింటే.

ఇల శరణు పిందడానికి 
హృదయ పూరవాకింగా ధ్యానము, 
పారాయణ, భావయుకతుమైన 
న్మస్మరణ, పూజ, సతాసుింగతయాము, 
మన లౌకిక బాధయాతలు ఆయన మనక్ 
విధించన కరతువయాింగా త్రికరణ శుది్ధగా 
నిరవారితుించడమూ అవసరము.

ఇల జీవిించ యతి్నసతు 
శరణగతిని క్రమింగా నిరుదిషటుిం 

ప్రశ్న :-సాయిలాంటి పూర్ణపురుషులను మనసా, వాచా, కర్మణా శరణు పాందితే గత 
జన్మల కర్మలు, గ్రహబాధలు తొలగాంచబడతాయి అనే సిద్ధాంతము నిజమా?

గాదు. “చేసిన కర్మఫలిం అనుభవిింపక 
ఎన్నటికీ ఆగదు” అని న్రిక్రుపుతో 
బాధపడుత్న్న డా॥పిళ్ళాక్ 
సాయిచెపిపునది మరువకూడదు. 
పామరుల కర్మ గ్రహబాధలు ప్ణలు 
తీసే విషిం వింటివి; సదు్గరు భక్తులక్ 
అవే రోగాలు తగి్గించే మోతాదులు. 
నిపుణుడైన వైదుయాడుపయోగిించే 
పాష్ణది ఔషధ్లు న్శన్నికి, 
రక్ణక్ కూడ కారణమవగలవు. 
బాగా చదివేవాడికి పరీక్లు పైకి 
పోయేిందుకవసరము. చదవని 
అనరుహాలు అక్రమింగా పై తరగతికి 
పోక్ిండా అవరోధిం.

‘కర్మ’ అనే పదిం ఏ కారయాకారణ 
సత్రాని్న తెలుపుత్ిందో - 
‘గ్రహబాధ’ అన్నపదింతో ద్నినే 
ప్రతయాక్ింగా జన్్మింతరజ్ఞానిం 
లేనివారు ఉరామరికగా అించన్వేసే 
పరోక్ పద్ధతియైన ‘జోయాతిషశ్స్త్రిం’ 
సచస్తుింది. ఒకటి పడుగును 
అింగుళ్లలో కొలిసేతు యిింకొకటి 
సింటీమీటరలులో కొలుస్తుింది.

చేస్కోవాలి. శరణగతి సామానయాింగా 
ఒక జన్మలో క్దిరేది కాదు. బహు 
జన్మల అభాయాసమే యీ జన్మలో 
కొదిదిమింది మహన్యులలో మనక్ 
కనిపుించే శరణగతి.

ఇలింటి లక్్ింవైపుగా జీవితాని్న 
కొనసాగిించుకొనే దీక్గల వారికి 
పూరవాకర్మ ఫలితాలు, సింసాకురాలూ 
తాము ఉన్నతి చెిందటానికి అధరోహించ 
వలసిన సోపాన్లవుతాయి. 
అట్వింటి కర్మదోష్లు, గ్రహబాధలు 
ఎదురైనపుడు సదు్గరువును శరణు 
పిందని వారు రాగ, దేవాష, అసయ, 
భయాది దుషటు సింసాకురాల చేత 
ప్రేరేపిించబడి పనిచేసాతురు. కనుక తిరిగి 
మరుజన్మలక్ అలింటి అవరోధ్లనే 
కలిపుించుకొన్నవారవుతారు. అింత్గాదు 
తిరిగి తిరిగి అల అవరోధ్లను 
కలిపుించుకోవడమే అభాయాసము, లేక 
సింసాకురింగా ఏరపుడుత్ింది. కనుక 
కర్మలు, గ్రహబాధలు సదు్గరు భక్తుడికి 
సోపాన్లు. కనుక వాటికా ప్రు 
యిక తగదు. అింత్గాని ప్రతయాక్ింగా, 
స్లింగా ఫలితాలు తొలుగుతాయని 

- ఎమ్. రాధాక్రిష్ణ, హైదరాబాదు.
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సద్గురవినుగ్రహము

పూజ్య గురుపత్్న శ్రీ అలివేలు మయంగమ్

ఫిబ్రవరి తొమి్మది. పూజయాశ్రీ ఆచారయా 
భరద్వాజ మాసటురుగారిని 

ఆరాధించేవారిందరికీ అతి ముఖయామైన, 
ప్రీతికరమైన రోజు. కారణిం ఆ రోజు 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు శ్రిడీలో 
లేక్ింటే, శ్రిడీ సాయిబాబా వలన అటిటు 
అనుభవాని్న పిందక్ింటే ఈ రోజు 
మనమిల సాయిని సేవిించేవాళళాము 
కాదేమో!

ఆ రోజు పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు, 
శ్రిడీ సాయిబాబా యొకకు పరిపూరణు 
అనుగ్రహాని్న పిందిన రోజు. 
శ్రిడీ సాయి సని్నధలో ఆయన 
ఆతా్మనుభవాని్న పిందినరోజు. ఆ 
క్ణిం నుించ ఆయన మనసా, వాచా, 
కర్మణ శ్రీ సాయిన్థునికి అింకితమై 
ఆయన మహమను దశదిశల 
వాయాపిింపజేసారు.

ప్రథమ దరశినింలోనే ఆయన 
అింతగా సాయిన్థుని అనుగ్రహాని్న 
ఎల పిందగలిగారు? ద్నికి 
కారణలేమిటి? అింటే అపపుటివరకూ 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు చేసిన అనేవాషణ, 
సాధనలు ఫలిించ ఆయనక్ సాయి 

అనుగ్రహిం లభించిందని ఒకకు మాటలో 
చెపుపుకోవచుచి.

నిజ్నికి ఆయన చన్నపపుటినుిండీ 
అనేవాషక్లే. చన్నపుపుడు మాతృదేవి 
మరణింతో ప్రింభమైన అనేవాషణ 
ఆయన అన్నగారి అబాబాయి 
మరణింతో తీవ్రతరమైింది. ద్నితో 
ఆయన బుదు్ధనివలెనే జనన మరణ 
చక్రాని్న, సృష్టు తతావాని్న తరచ తరచ 
తెలుస్క్న్్నరు.

పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు 
మొదటినుించీ ఏ విషయాన్్నన్ 
క్షుణణుింగా తెలుస్కోనిదే వదిలి 
పెటేటువారుగాదు. అని్న విషయాలలోనూ 
ఆయనక్ ప్రశ్నల చటాటు వుిండేది. 
సమాధ్నపడేవరకూ వదిలి 
పెటేటువారుగాదు.

అిందుకనే అసలు ఆధ్యాతి్మకత 
అింటే ఏమిటి? ఆధ్యాతి్మక తతతు్వవేతతులు 
ఎల వుింటారు? భగవింత్డు 
వున్్నడా? ఉింటే ఎల వుింటాడు? 
ఆయన తతతు్వమేమిటి? అని 
తెలుస్కోవడానికి ఎనో్న పుసతుకాలు 
చదివారు. ఆలోచించారు.

అసలు మతమింటే ఏమిటి? 
మతాలు ఎల ఉద్భవిించాయి? ఇని్న 
మతాలు ఎిందుక్ ఏరపుడాడియి? అవి 
బోధించేదేమిటి? ఇవి తెలుస్కోడానికి 
మతాలగూరిచి అని్న గ్రింథాలు చదివారు. 
వాటి తతాతు్వని్న గూరిచి తెలుస్క్న్్నరు.

‘మనయేవ మనుష్యాణిం 
కారణిం బింధమోక్యోాః’ అన్న 
వాకాయాన్ననుసరిించ ఆయన కాలేజీ 
వయస్లో వున్నపుపుడే మనస్సును గూరిచి 
ఆలోచించ ద్నిని తన ఆధీనింలోకి 
తెచుచిక్న్్నరు. మనస్సు చెపిపునట్లు 
తాము వినక్ిండా తాము చెపిపునట్లు 
మనస్సు వినేల చేస్క్న్్నరు. 
మనస్సుక్ ఏది చేయాలనిపిసేతు 
ద్నికి వయాతిరేకింగా చేసేవారు. 
కూరోచివాలనిపిసేతు గింటల తరబడి 
నిలుచునేవారు. నిలబడాలనిపిసేతు 
కూరుచినేవారు. పడుకోవాలనిపిసేతు 
లేచ తిరిగేవారు. నిదపోవాలనిపిసేతు 
మలుక్వగా వుిండేవారు. బయటక్ 
వళ్ళాలనిపిసేతు ఇింటోలునే వుిండేవారు. 
ఇింటోలు వుిండాలనిపిసేతు బయటక్ 
వళ్ళావారు. తిన్లనిపిసేతు ఉపవాసిం 

(ఫిబ్రవరి 2010 సాయిబాబా మాసపత్రిక నుాండి)
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వుిండేవారు. తినవదుది అనిపిసేతు 
విపరీతింగా తినేవారు. నడుస్తున్నపుపుడు 
కాసేపు ఆగుద్మని అనిపిసేతు అల 
అనిపిించక్ిండా వుిండేద్కా మైళళా 
తరబడి నడిచేవారు.

అింత్గాదు, ఆయన ఎనో్న 
రోజులు ఆహారిం తీస్కోవడిం 
మానేసారు. కొింతకాలిం దవపద్రా్లు 
మాత్మే తీస్క్న్్నరు. అలగే 
కొని్న రోజులు దవపద్రా్లు అసలు 
తీస్కోక్ిండా ఘనపద్రా్లు 
మాత్మే తీస్క్న్్నరు. అలగే 
మూత్ బింధనము, మలబింధనము 
చేసారు. మామూలుగా మానవుడు 
యివి జరగక్ిండా ఎని్నరోజులు 
జీవిించగలడో అని్న రోజులకింటే 
మూడురట్లు ఎక్కువగా యివన్్న 
చేసారు. నిదలేక్ిండా ఎనో్న రోజులు 
గడిపారు. అింత్గాక ఆయన చేసిన 
సాధనలు ఎనో్న వున్్నయి.

అింటే ఆయన కోరికలను 
నశ్ింపజేసారు. కోరిక ఎపుపుడైత్ 
నశ్స్తుిందో, ద్ని వలన ఉద్భవిించే రాగ, 
దేవాష, అసయాది భావాలు నశ్సాతుయి. 
అిందుకని ఇక సాధించడానికి 
ఆయనక్ ఏమి మిగిలిింది? అింటే 
ఆయన సాధనింతా పూరతుయిిందన్న 
మాట! ఇక సదు్గరువనుగ్రహమే 
కావాలసిింది!

అిందుకే - పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు 
అటిటు అరహాత సింపాదిించారు గనుకనే 
- శ్రీ శ్రిడీ సాయిన్థుడు ఆయనను 
తమ శ్ష్యానిగా అింగీకరిించ తమ 
సింపూరణు అనుగ్రహాని్న ప్రసాదిించారు. 
తమవింటివారిని చేసారు.

ఇకకుడ కొిందరికి ఒక సిందేహము 
కలుగవచుచి. ‘శ్రీ సాయి పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారిని తమవింటివారుగా 

చేసేతు ఆయన గూడ శ్రీ సాయిలగా 
జీవిించాలిగద్! మరి వేరుగా 
వున్్నరిందుక్?’ అని. ఈ ప్రశ్నక్ 
సమాధ్నిం సాయియే. శ్రీ సాయిని తమ 
గురువు పరిపూరుణుని చేసారు. అయిత్ 
సాయి తమ గురువులగా వున్్నరా? 
ఎిందుక్ిండలేదు? ఇకకుడ మనిం 
గమనిించవలసిన విషయమొకట్న్నది. 
తమ గురువు వలన పరిపూరుణులైనవారు 
గురువు వలె వుిండరు. గురువు తమను 
ఎల వుించుతారో అల వుింటారు! అదే 
విధింగా పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు తమ 
గురువు తమను ఎల వుించారో అల 
వున్్నరు.

అసలు అనుగ్రహిం అింటే ఏమిటి? 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు అనుగ్రహిం 
గురిించ యిల చెపాపురు: “భగవింత్ని 
అనుగ్రహము నిరింతరిం వరిషిసతునే 
వుింట్ింది. ద్నిని గురితుించడము, 
ద్నిని విశేషింగా పిందే యత్నిం 
చేయడమే కావలసినది. ఈ రోజు మనిం 
యిల జీవిించగలుగుత్న్్నమింటే 

అింతా ఆయన అనుగ్రహమే. మన 
చుట్టు ఎపుపుడూ ఎనో్న ఉపదవాలు 
పించేవుింటాయి. వాయాధులనుిండి, 
ప్రకృతి వైపరీతాయాలనుిండి, వయాక్తులనుిండి 
- యిల ఎనో్న విధ్ల ఆయన మనలను 
కాపాడుత్న్్నరు. ఇది తెలుస్క్ింటే 
భగవింత్డు మనలను ఎింతగా 
అనుగ్రహస్తున్్నరో అర్మవుత్ింది.

అింత్గాదు, మనక్ వచేచి కష్టులు 
గూడ ఆయన అనుగ్రహమేనని పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారు చెప్పువారు. మనిం చేసే 
పరపాటలుక్ ఆయన యిచేచి శ్క్, శ్క్ణ 
గూడానని ఆయన చెప్పువారు. చేసిన 
తపుపులను తెలుస్కోవడానికి, వాటిని 
తిరిగి చేయక్ిండా వుిండడానికి మనిం 
మన పిలలులను ఎల శ్క్షిసాతుమో అలగే 
ఆయన గూడా చేసాతురని పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారు చెప్పువారు. మనిం 
సరియైన మారా్గన నడవడానికి అవి 
దోహదపడతాయని ఆయన చెప్పువారు.

“అయిత్ పూజయాశ్రీ మాసటురుగారికి 
వచచినింతటి అనుగ్రహము మనక్ 
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అవసరమా?” అని మనకనిపిించవచుచి. 
అల అనిపిించడమింటే 
ఏమిటింటే మనక్ శ్శవాతమైన 
తృపితు శ్ింత్లు అవసరిం లేదని 
మ న మ ను క్ ిం ట్ న్ ్న మ న ్న మా ట . 
మరొక రకింగా చెపాపులింటే అింతటి 
తృపితు శ్ింతిని పిందిన వారి వదదినుిండి 
మనిం కొదిది కొదిదిగా మాత్మే; 
అింటే మన సమసయాలు తీరడిం 
వలలు వచేచి శ్ింతిని మాత్మే మనిం 
కోరుక్ింట్న్్నమన్నమాట. కాన్ 
అది శ్శవాతింగా వుిండడిం లేదుగద్! 
కోరికల వింబడి కోరికలు తెింపు 
లేక్ిండా వసతునే వుింటాయి. నిరింతరిం 
మనిం సమసయాల స్డిగుిండింలో 
చక్కుక్పోతూ వాటికోసిం మహాత్్మల 
దగ్గరక్ పరిగెత్తుతూనే వుింట్న్్నిం 
గద్! వాటిలో కొని్న తీరవచుచి, కొని్న 
తీరకపోవచుచి. మరి మనక్ తృపితు, 
శ్ింతి ఎింతవరకూ వచచినట్లు? దీనికి 
పరిష్కురిం ఏమిటి?

ఈ ప్రశ్నలక్ సమాధ్నమే 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి జీవితిం. ఆయన 
ఒకొకుకకు సమసయా కోసిం భగవింత్ని 
అడగడింగాక ఈ సమసయాలని్నింటికీ 
మూలమైన ద్నిని సాధించారు. 
శ్శవాత శ్ింతిని పింద్రు. అిందుకని 
మనిం శ్ింతిని కోరుక్ింట్న్నపుపుడు 
అటిటు శ్ింతి కోసిం తపపుక అటిటు 
ప్రయత్నిం చేయవలసినదే! అట్వింటి 
అనుగ్రహాని్న పిందవలసినదేనని 
చెపపుక తపపుదు.

అయిత్ మనిం అింతటి 
కఠినతరమైన సాధన చేయగలమా? 
మనకింతటి మనోబలిం వున్నద్? మరి 
మనిం సాయిన్థుని అనుగ్రహాని్న 
పిందడిం అసాధయామా? అనే చింత 
మనక్ కలగవచుచి. అిందుకే పూజయాశ్రీ 

మాసటురుగారు యిల చెబుత్ిండేవారు. 
“ఒకొకుకకు విషయాని్న గూరిచి నేనింతో 
కషటుపడి తరచ తరచ ఆలోచించ, 
సింవతసురాల తరబడి అనేవాష్ించ 
తెలుస్క్న్న విషయాలను 
అరటిపిండు ఒలిచ చేతిలో పెటిటునట్లు, 
అతి స్లభమైన మారా్గలను మీక్ 
చెబుత్న్్నను. ఎిందుకింటే న్కాన్డు 
ఎవవారూ చెపపులేదు కనుక నేనే 
సవాయింగా తెలుస్కోవలసి వచచిింది. 
ఇపుపుడు మీక్ కషటుిం లేదు. నేను 
చెపిపునవాటిని ఆచరిసతు పోత్ చాలు. 
మీరు తపపుక సాయి యొకకు సింపూరణు 
అనుగ్రహాని్న పిందగలరు”.

అయిత్ పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు 
ఏిం చెపాపురు? ఆ సింగతి మనిందరికీ 
తెలుస్! మహాత్్మల చరిత్లు 
పారాయణ చేస్కోమని, సతసుింగాలు 
చేస్కోమన్ చెపాపురు. నిరింతరిం 
సాయిని స్మరిించమని, అిందరిలో 
ఆయనే వున్్నడని చూడమని, అిందరూ 
కలిసి మలసి జీవిించమన్-యిల 
యిింకా ఎనో్న ఎన్ననో్న!!!

వీటిలో కొని్నింటిని మనిం 
చేస్తున్్నము, కొని్నింటిని చేయడానికి 
ప్రయతి్నస్తున్్నము. కాన్ ఏది చేసిన్ 
ఎల చేయాలో ఆయన చెపిపున 
మూలసత్రాని్న పాటిించకపోత్ 
వయార్మని ఆయన చెపిపున మాటను 
గురుతుించుకోవాలి.

ఉద్హరణక్ సతసుింగాలు 
చేయడము, సతసుింగాలక్ వళళాడము 
ద్ద్పు అిందరమూ చేసతునే వున్్నము. 
సతసుింగాలు చేస్తున్నపుపుడుగాన్ 
సతసుింగాలక్ వళుతున్నపుపుడుగాన్ 
మన ప్రవరతున, మన ఆలోచనలు ఎల 
వుింట్న్్నయి? ఆయా విషయాలలో 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు ఏయే జ్గ్రతతులు 

చెపాపురు? అనేది గమనిించుకోవాలి.
‘నేను మాసటురుగారు చెపిపున 

విధింగా సతసుింగాలు చేస్తున్్నను, 
ఇని్న సతసుింగాలు చేసాను. 
నను్న వాడు గౌరవిించడా?’ 
అని ఎపుపుడైన్ అనిపిించడము, 
అనడమూ జరిగిిందనుక్ింద్ిం. 
ద్ని వనకాలవున్న భావమేమిటో 
ఆలోచించుకోవాలి. అింటే మనిం 
సతసుింగాలు చేస్తున్్నమన్న 
అహింకారము, మనిం గొపపువాళళామన్న 
గరవాము, మనలను యితరులు 
గౌరవిించాలన్న కీరితుకాింక్ వున్్నయని 
అర్ిం. మనలను నలుగురూ 
గౌరవిించడము, మనలను కారలులో 
త్రిపపుడము, ఎకకుడెకకుడికో సతసుింగాలక్ 
తీస్కెళళాడము, విదేశ్లక్ 
తీస్క్వళళాడము, మనక్ అనుచరులు 
లక్ల కొదీది వుిండడమూ యివేవీ మన 
ఉన్నతికి సరియైన కొలబదదిలు కావు. 
మనలోని బలహీనతలను గురితుించ, 
వాటిని తొలగిించుకోవడానికి 
ఎింతగా ప్రయతి్నస్తున్్నము అన్నదే 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు చెపిపున ద్నిని 
అమలు పరుస్తున్్నమనడానికి 
నిదరశినిం. ఒక ప్రకకు ఆయన చెపిపునట్లు 
సతసుింగాలు మొదలైనవి చేస్క్ింట్, 
మరొకప్రకకు మనలోని బలహీనతలను 
తొలగిించుక్ింట్ పోత్ిండడమే 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి అనుగ్రహానికి 
పాత్రులమవడానికి, అరహాత 
సింపాదిించు కోవడానికి మార్గము.

అిందుకని ఈ ఫిబ్రవరి తొమి్మదిని 
(9.2.2010) పురసకురిించుక్ని 
మనలను మనిం సరిదిదుదిక్నే 
ప్రయత్నిం చేద్దిిం.

జై సాయి మాసటుర్ !!!
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శ్రీమత్ అడిదయం వేదవత్

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానాంద సావామివారిచే విరచితమైన వారాతాలపమనే యీ గ్రాంథము గ్ాంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వాండటాం వలన తమకు అర్ాంగావడాం లేదని చాలమాంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వ్యకతాపరిచారు. 
అాందుకని పాఠకుల అభ్యర్న మేరకు పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరదవాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదాం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్రాంథాని్న పాఠకులకు అాందజేస్తాన్్నరు   - ఎడిటర్.

ఒకపుపుడు శ్రీ ప్రకాశ్నింద సావామివారు జ్మ్ నగర్ 
నుిండి పీఠడియా వళుత్న్్నరు. ఇది చూసి 

త్యాింబక భాయి ఇల అన్్నరు: “నితాయానిందసావామివారి 
దరశినము చేయాలనే కోరిక వున్నది.  అనుజఞా ఇసేతు మీతో 
నేను కూడా వసాతును.”

సావా॥ప్ర॥ : ఎింతో సింతోషము. రిండి. 
ఇదదిరూ పీఠడియా వళ్ళారు. నితాయానిందసావామి 

"ఈయన ఎవరు?”  అని అడిగారు. 

శాస్త్ర శ్రవణము ఔషధము 

సావా॥ప్ర॥ : వీరు జ్మ్ నగర్ లో డా॥ వీరజోభాయి 
క్మారుడు. బింబాయిలో బి.ఏ. చదువుతూ వుిండగా 
క్యవాయాధ సోకిింది.  వాయాధ ముదిరిపోవడిం చూసి  
వైదుయాలు తగు జ్గ్రతతు తీస్కోమని ఈయనక్ సలహా 

ఇచాచిరు. అపుపుడు ఈయన లక్్ము స్లశరీరము 
నుిండి సక్ష్మశరీరము వైపు మళ్ళాింది.  అపుపుడు తమ 
తిండ్రిని ఇల అరి్ించాడు: “ఉదయము, సాయింకాలము 
వేద్ింత శ్రవణిం చేసేతు బాగుింట్ింది.” తిండ్రిగారు 
శ్స్త్రజుఞాలను రపిపుించ ప్రతిరోజూ ఉదయము, సాయింత్ము 
వీరికి వేద్ింత శ్రవణని్న ఏరాపుట్ చేశ్రు. భగవదీ్గత, 
ఉపనిషత్తులు, పించదశ్  మొదలైన గ్రింథాలను ఈయన 
సావధ్నింగా  విన్్నరు. విద్యాభాయాసకాలింలో ఆింగలుముతో 
పాట్ సింసకుృతము కూడా చదివి వుిండడిం వలన వీరికి 
శ్సా్రాభాయాసము కషటుమనిపిించలేదు.

త్యాింబక భాయితో ఇదదిరు నౌకరులు కూడా 
ఉిండేవారు. బలహీనింగా వుిండడిం వలన ఆయన శరీరము 
తరచూ నొపుపులు పెడుతూవుిండడిం వలన, ఒళుళా పటటుడానికి 
వారిదదిరూ అవసరమయేయావారు.

(గత సయంచిక తరువాయి)

ఎనిమిదవ ప్రసాంగము
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శ్రీ నితా్యనాందసావామివారి వాత్సల్యనిక్ 
అాంతులేదు

ఆ సమయింలో ప్రకాశ్నిందసావామి మొదలైనవారు 
నితాయానింద సావామివారి దగ్గర కూరుచిని వున్్నరు. భోజన  
సమయిం అయినిందువలన  భోజన్నికి పిలుపు 
వచచిింది. త్యాింబక భాయి ఆరోగయాము సరిగా్గ లేనిందువలన, 
నితాయానిందసావామివారు సాయింకాలిం భోజనము 
చేయనిందువలన వారిదదిరూ   భోజన్నికి వళళాలేదు.  
త్యాింబక భాయి దగ్గర నౌకరులు ఎవరూ హాజరుగా 
లేరు. అపుపుడు నితాయానిందసావాములవారే  ఆయన కాళుళా 
పటటుసాగారు. ఇదిచూసి  త్యాింబక భాయి ఇల అన్్నడు 
- “బాబూ, ఇది ఏమిటి? న్కెింత సిగు్గచేట్? న్క్ 
నరకము వస్తుింది.”

సావా॥ని॥ : ఏమీ తపుపులేదు. న్ పిలలువాడివే కద్?
అిందరూ భోజనము చేసి వచచిన తరువాత 

ప్రకాశ్నింద సావామివారితో త్యాింబక భాయి ఇల అన్్నడు: 
“చూశ్రా! సావామివారు న్ కాళుళా పడుత్న్్నరు. న్కెింతో 
బాధగా వున్నది.”

బుదు్ధని సమానులైన సావామివారు

సావా॥ప్ర॥ : న్వు వారి పిలలువాడివి. అింత్ కాదు, 
సావామివారు బుద్ధదేవుని వింటివారు. బుద్ధదేవుడు 
మహాభనిషకు్మణ తరువాత ద్రిలో కనిపిించన 
దుాఃఖిత్లిందరికీ సేవ చేసేవాడు. పశుపక్షయాదులక్ కూడా 
ఏమాత్ిం బాధ కలిగిన్ ఆయన సహించలేకపోయేవాడు. 
వాటి దుాఃఖాని్న, కష్టుని్న పోగొటేటువాడు .

శ్రుతి వైవిధ్యము

రాత్రి తొమి్మది గింటలక్ భోజనిం తరువాత 
అిందరూ కూరుచిని వున్్నరు. త్యా్ింబక భాయి నితాయానింద 
సావామివారిని ప్రశ్్నించారు -

"ఉపనిషత్తులలో కొని్న శ్రుత్లు దె్వాతాని్న 
బోధసాతుయి. ఉద్:- "ద్వా స్పరాణు సయుజ్ సఖాయా", 
"జీవుడు, ఈశవారుడు అనే రిండు పక్షులు సే్నహత్లు, 

కలిసి వుింటారు. "యద్పశయాతయానయామీశమ్",  "ఏకాగ్ర 
చతతుముతో యోగులక్ అిందనివాడు, దేహపరిమిత్డు 
కానివాడు, ప్రపించాతీత్డు అయిన దేవుని చూసినపుడు 
శోకాలన్్న నశ్సాతుయి." 

కాని, మరికొని్న అదె్వాతాని్న బోధసాతుయి. ఉద్॥ 
"అహిం బ్రహా్మసి్మ!", "నేను బ్రహ్మను"; "ఆతా్మనిం 
చేదివాజ్న్యాత్!", "ఆత్మ అనే నేను చైతనయా అపరోక్ 
బ్రహా్మని్న అని తెలుస్కోవాలి" మొ॥వి. వీటిలో ఏవి నిజమని 
అింగీకరిించాలి?

శ్రీ నితాయానింద సావామివారు ప్రకాశ్నింద సావామి వారిని 
సమాధ్నిం చెపపుమని కోరారు.

సావా॥ప్ర॥ : ఈ సిందేహానికి విద్వాింస్లే సమాధ్నము 
చెపపుగలరు. నేను విద్వాింస్డిని కాను. కాబటిటు సరైన 
సమాధ్నిం చెపపులేను. కాని తెలిసినింతవరక్ చెపాతును. 
దె్వాతబోధకాలు (దె్వాతాని్న బోధించేవి), అదె్వాత బోధకాలు 
(అదె్వాతాని్న బోధించేవి) అయిన శ్రుత్లు (వేద్లు) అధకారి 
భేదమును బటిటు (వారి వారి యోగయాతను అనుసరిించ) 
చెపపుబడాడియి. భేదజ్ఞానము (ఏది భేదమో (వేరో) అనే 
జ్ఞానము), అభేదజ్ఞానము (ఏది ఏకమో అనే జ్ఞానము) కూడా 
అలనే అధకారి భేదము చేత వేరువేరుగా చెపపుబడాడియి. 
తమ తమ యోగయాతలను బటిటు ముముక్షువులు వాటిని 
గ్రహించాలి.

మనువు ఇల చెపాపుడు:

  శ్లో॥     శ్రుతిద్వాధాం తు యత్ర సా్యత్ 
            తత్ర ధరా్మపుభౌస్మమృతా l
            ఉభావపి హితౌ ధర్్మ 
            సమ్యగుక్తా మనీషిభిిః ll

భావము: శ్రుత్లు రిండు రకాలుగా చెపిపునచోట 
రిండూ ధరా్మలే అని స్మృతి చెబుత్న్నది. వివేకము వున్న 
మానవులు రిండిింటిని విచారిించ రిండూ హతకరములైన 
ధరా్మలే అని తెలియజేశ్రు.

కాబటిటు వాటిలో న్క్ తగిన ద్నిని న్వు గ్రహించు. 
ద్నిని గురిించ ఎక్కువ అనుమానిించవలసిన అవసరము 
లేదు.

కపిలుడు సాింఖయాశ్స్త్రములో ఇల అన్్నడు - 
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"శ్రుతి విరోధాన్న కుతరాకిపసదిః సావాత్మలభిః" 

భావిం: " శ్రుతి విరోధ్ని్న (శ్రుతిలో ఉన్న భేద్ని్న) 
ఆధ్రింగా చేసికొని క్తరకుము చేసినట్లుత్  ఆత్మలభిం 
కలుగదు.

ఇదే విధింగా శ్రుతివైవిధయాము (శ్రుతిలోని వైవిధ్యాని్న) 
వున్నచోట తరాకునికి  అవకాశిం ఇవవాక్ిండా తన 
యోగయాతను అనుసరిించ సగుణబ్రహో్మపాసనో, లేక 
నిరు్గణబ్రహో్మపాసనో, భేదోపాసనో లేక అభేదోపాసనో - 
ఏదో ఒక ద్నిలో నిమగు్నడవావాలి. అదే చేయవలసినది.

తయాింబక:- సవారూప సాక్షతాకురానికి సాధనమేమిటి?
నితాయానింద సావామివారు ప్రకాశ్నిందులవారిని 

సమాధ్నిం చెపపుమని కోరారు.
సావా॥ప్ర॥ : ప్రస్తుతము అస్ర, రాక్స సింపదలే 

ఎక్కువగా పాలిస్తున్్నయి. పురుష్రా్నికి చోట్లేదు. 
పురుష్ర్ము లేనిదే సవారూప సాక్షతాకురము జరుగదు. 
సవారూపనిష్ఠక్ దైవీసింపద అవసరము. అది నశ్ించ 
పోయిింది. 

సావా॥ని॥ :  భగవదీ్గత మొ॥న శ్సా్రాలలో వున్నది 
కద్?!

సావా॥ప్ర॥ : భగవదీ్గత మొ॥న శ్సా్రాలో వున్నది. కాని 
ఇవాళ అది చావుక్ సిద్ధింగా వున్నది. బ్రతికి వున్నట్లు 
కనిపుించడమే లేదు. భగవదీ్గత మొ॥వి చాలమింది చేత 
చాల ప్రదేశ్లలో అధయాయనిం చేయబడుత్న్్నయి. 
ఉపదేశ్ింపబడుత్న్్నయి. కాన్ ద్నిలోని బోధను 
ఆచరిించేవారు మాత్ిం కనిపిించడిం లేదు.

ఒక నగరింలో రణఛోడ్-జీ మిందిరము వున్నది. 
(ద్వారకాన్థుడైన శ్రీకృష్ణుడు జరాసింధునితో యుద్ధింలో 
ఓడిపోయి పారిపోవడిం వలన గుజరాత్ వాస్లు. 
ఆయనను రణఛోడ్-జీ అింటారు). ద్ని మహింత్ ఒక 
వైషణువ సాధువు,  అతడు చాల ధనిం సింపాదిించాడు. 
ఇతర గ్రామాలలో అతనికి భవన్లు, మిందిరాలు 
వున్్నయి. తాను మఠాధపతిని అనుక్నేవాడు. తన 
మఠానికి 'గీతాపీఠము' అని ప్రు పెటాటుడు. పన్నిండు 
నలలు గీతా ప్రవచనిం చేసేవాడు. ప్రవచన సమయింలో 
ఆనిందభాష్పులు కారేచివాడు. ఒక జిజ్ఞాస్వు ఒకరోజు 

హరికథ వినడానికి వచాచిడు. ప్రవచన సమయింలో ఆయన 
ఇల చెపాపుడు- "భగవానుడు తన శ్రీముఖమునుించ 
వలువరిించన వాకాయాలనే నేను నము్మతాను. ఆచారుయాలు, 
విద్వాింస్లు రాసిన టీకలను, భాష్యాలను  నేను 
నమ్మను. అవి న్క్ ప్రమాణలు కావు. అింత్కాదు, 
ఉపనిషత్తులు గాన్, శ్రుత్లు గాన్ న్క్ ప్రమాణలు కావు. 
కారణమేమిటింటే అవి అన్్న భగవింత్డు ఋష్ల ద్వారా 
చెపిపుించనవి. కాని భగవదీ్గత భగవింత్డి ముఖపద్మము 
నుిండి సృష్టుించబడిింది. మహాభారతింలో ఇల ఉన్నది--

శ్లో॥  గీతా స్గీతా కరతావా్య 
        క్మన్్యిః శాస్త్ర విసతారిః l  
        యా సవాయాం పద్మన్భస్య 
        ముఖపద్మదివానిస్సమృతా ll

భావము: గీతాధయాయనిం చేయాలి. ఇతర శ్సా్రాలను 
చదవడిం అవసరము. ఎిందుకింటే గీత మాత్మే భగవానుడి 
ముఖపద్మము నుించ వలువడిింది.

ప్రవచనము తరువాత ఆ జిజ్ఞాస్వు సాధువుగారిని 
అడిగాడు: తమరు 'భగవానుడు చెపిపున మాటలను 
నము్మతాిం' అని సలవిచాచిరు. భగవదీ్గత ఆరవ 
అధ్యాయము 10వ శోలుకములో అపరిగ్రహము చెపాపురు. 
"అపరిగ్రహాః"  "పరిగ్రహిం పనికిరాదు". అటిటు పద్రా్లను 
అనుభవిించకూడదని అన్్నరు. భగవింత్డి ఆజఞాను మీరు 
పాటిసాతురు కద్. అల పాటిించనట్లుత్ మీ దగ్గర బిండులు, 
వాహన్లు, భూములు, ధనము, వస్తువులు ఎిందుక్ 
ఉించుక్న్్నరు? 12వ అధ్యాయిం, 8వ శోలుకింలో 'అనికేతాః' 
అని ఉన్నది కద్! తమక్ పెదది పెదది మేడలు వున్్నయే! 6వ 
అధ్యాయిం 2వ శోలుకింలో 'సమలోష్టుశ్మ కాించనాః' అని 
వున్నది. బింగారము, రాయి, మను్న సమానింగా చూడాలి. 
తమరు, బింగారిం ఎింతో నిలువచేసివున్్నరు. ఇవి అన్్న 
భగవానుని ఆజఞాక్ వయాతిరేకాలు. మీరు కూడా న్వింటివారే 
అనుకోవచాచి?
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మాతృదేవి స్మృతులు

న్గోల్ సతసుింగ సభుయాలు, 
రాింప్రసాద్ గారు, పూజయాశ్రీ 

అలివేలుమింగమ్మ తలిలు ల్లవైభవాని్న 
ఈవిధింగా తెలియచేస్తున్్నరు: 

నేను రాజమిండ్రిలో వుిండగా, 
1982 సిం॥లో అకకుడ మడిటేషన్ 
సింటరులో టీచర్ గా పనిచేస్తున్న శ్రీ 
టి.డి.కృషణుమూరితుగారి ద్వారా పూజయాశ్రీ  
భరద్వాజ మాసటురుగారి గురిించ 
తెలిసిింది. ఆయన శ్రీ మాసటురుగారి 
గురిించ ఎనో్న విషయాలు  
ఉతాసుహింగా చెబుతూ వుిండేవారు. 
శ్రీ మాసటురుగారిని   చూడాలని బాగా 
అనిపిించేది. 1984సిం॥లో న్క్ 
అవకాశిం లభించింది. బిట్రగుింటలో 
మా బింధువుల ఇింటికి వళ్లు, అట్నుించ 
ఒింగోలు వళ్లు పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి 
దరశినిం చేస్క్న్్నను. అపుపుడు 
వారు న్క్ ‘శ్రీ సాయి ల్లమృతము’ 
గ్రింథాని్న ప్రసాదిించారు. తరువాత 
1986 సిం॥లో పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు, 
రాజమిండ్రిలో ప్పరుమిలులు దగ్గరలో 
ఉన్న బాబాగుడిలో సతసుింగిం 
చేయటానికి వచచినపుపుడు,  న్ 
ఆహావాన్ని్న దయతో మని్నించ,  మా 
ఇింటికి వచాచిరు.  అది న్క్ బాబా 

ప్రసాదిించన వరిం!                             
‘రాజమిండ్రి ప్పరుమిల్సు’ లో 

సటునోగ్రాఫరుగా పనిచేస్తున్న న్క్ 
సిం॥1989 జూలైలో హైదరాబాదుక్ 
బదిల్ (transfer) అయియా, సక్ట్ింబింగా 
ఇకకుడికి చేరుకొని, సైనిక్-పురిలో 
నివాసముింట్న్్నను. 2002సిం॥లో 
కొిందరు సతసుింగ సభుయాల ద్వారా 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు మలకుజిగిరిలో 
వున్్నరని తెలిసి, ఎింతో సింతోష్ించ, 
నేను, న్ శ్రీమతి వారి దరశిన్నికి 
వళ్ళాము. అది మొదలు, చాల 
తరచుగా, అింటే వారానికి 3,4 సారులు, 
మేమిదదిరిం దరశిన్నికి వళుతుిండేవాళళాిం. 
అకకుడ గ్రింథ పఠన, సతసుింగిం  
జరిగేవి.  మేమేదైన్ అడిగిత్ ద్నికి 
అమ్మగారు  వివరణ యిచేచివారు. 
అకకుడ వాతావరణిం చాల హాయిగా, 
ప్రశ్ింతింగా వుిండేది. 

ఇల జరుగుతూ వుిండగా,  
ఒకసారి న్క్ పెదది  రోడుడి ప్రమాదిం 
జరిగిింది.  ఆపద్బాింధవి అయిన 
అమ్మగారు, ద్ని్నించ నన్నల 
కాపాడారో, మీతో పించుక్ింటాను. 
ప్రతిరోజూ సతసుింగిం పూర్తున వింటనే 
ఒకొకకుళుళా పూజయాశ్రీ అమ్మగారికి 

నమసాకురిం చేస్క్నే వాళళాిం. 
అమ్మగారు ప్రసాదిం యిచేచివారు. 
2007 జనవరి నలలో ఒకరోజు నేను, 
మా ఆవిడా నమసాకురిం చేస్క్ని 
పైకిలేవగానే, అమ్మగారు ప్రసాదిం 
చేతిలో పట్టుక్ని, కొించెిం సేపు  
ఎటో చూస్తున్నట్లుగా  వుిండిపోయి,  
అపుపుడు ప్రసాదిం యిచాచిరు. అల 
వరుసగా రిండు రోజులు జరిగిింది. 
మేము, అమ్మగారు ఎిందుక్ అల 
వుిండిపోయారోనని అనుక్న్్నము.. 
మరా్నడు, జనవరి 26న, ఆఫీస్కి  
సలవు కావడిం వలలు, మేమిదదిరిం 
ఉదయిం 11 గింటల ప్ింతింలో 
ఏదో పనిమీద బైటికి వళ్లు, తిరిగి 
వస్తున్్నము. వస్టు మారేడుపలిలు  
నుించ సైనికపురి వస్తుింటే, ద్రిలో  
న్ ముిందు ఒక మిలిటరీ వాన్ 
వడుతోింది, ముిందు ఒక చన్న రోడ్ 
వుింది, వాయాను అట్ తిపుపుతాడని 
అవగాహన లేక, నేను న్ సకుటరు 
మీద ముిందుక్ వళ్ళాపోయాను, అదే 
టైములో వాయాన్(van) మలుపు తిపాపుడు. 
న్ బిండి, వాయానుకి తగిలి మేమిదదిరిం 
కిిందపడిపోయాము. ఈలోగా మిలటరీ 
వాళుళా వాన్ ఆపుక్ని మాదగ్గరికి 

శ్రీ ఎస్ వి రాయంప్రసాద్
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వచాచిరు.  మాఆవిడకి  ఏమీ కాలేదు 
కాన్, న్క్ మాత్ిం క్డి మోకాలు 
కిింది భాగిం విరిగిపోయిింది. అింటే 
బాగా నలిగిపోయినటలుయియా, పట్టులేక 
వ్రేలడుతోింది. పైగా న్ మీద బిండి 
పడిపోవడిం వలలు, నేను పెట్టుక్న్న 
హెలె్మట్ బిండిలో యిరుక్కుపోయి, 
న్తల బైటికి తీయడిం 
కషటుమైపోయిింది. అపుపుడు మిలిటరీ 
వాళుళా గబాగబా నను్న బయటక్ తీసి, 
మిలటరీ హాసిపుటల్ కి తీస్క్వళ్లురు. 
అకకుడ ‘బైటవాళలుకి చకితసు చెయయాము’ 
అని చెపిపు, ఫస్టు ఎయిడ్ చేసి, వాళళా 
వాన్ లోనే మా ఇింటిదగ్గర దిింపారు. 
తరవాత ఈ విషయాని్న పూజయాశ్రీ  
అమ్మగారికి తెలియచేసాము. 
మరా్నడు, తెలిసిన వాళళాని కనుక్కుని 
ECIL  దగ్గర ఒక హాసిపుటల్ లో 
జ్యిన్ అయాయాను. ఆ మరుసటి 
రోజు 8 గింటలక్ ఆపరేషన్ అని 
చెపాపురు. అపుపుడు పూజయాశ్రీ అమ్మగారు, 
“హాసిపుటల్ సరిగా్గ చూస్క్న్్నరా” 
అని ఫోన్ చేయిించారు. “హాసిపుటల్ 
బాగానే వుింది, మించ అనుభవజుఞాడైన 
డాకటురు” అని సమాధ్నిం చెపాపును. 
కాన్, పూజయాశ్రీ అమ్మగారి హెచచిరిక 
నేను గ్రహించలేక పోయాను. మళ్ళా 
అమ్మగారు, “ఆపరేషన్ మొదలుపెటిటున 
దగ్గరనిించ, పూరతుయేయావరక్, మా 
ఆవిడని పారాయణ చేస్క్ింట్ 
వుిండమని”  ఫోన్ చేయిించారు.  
తరువాత తెలిసిన విషయిం 
ఏమిటింటే, కాలు కట్ చేసి లోపల 
రాడ్ వేశ్రని, కొతతు టకా్నలజీ 
ఉపయోగిసేతు, రాడ్ వయయాక్ిండానే 
ఆపరేషన్ చెయయావచచిని!! అిందరికి 
రిండు మూడు నలలోలు తగే్గది న్క్ 

తగ్గడానికి ఆరు నలలు పటిటుింది. వనకికు 
తిరిగి ఆలోచసేతు,  ఆరోజు పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారు ప్రసాదిం యిసతు మావైపు 
చూసిన చూపు తలచుక్ింటే, రాబోయే 
పరిసి్తి ముిందే గ్రహించ, నను్న చాల 
పెదది ప్రమాదింనుించ కాపాడారని 
అనిపిస్తుింది. హాసిపుటల్ విషయింలో 
చేసిన హెచచిరిక ఆలోచసేతు, పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారి సరావాింతరాయామితవాిం మనక్ 
బాగా అవగతమవుత్ింది.

మళ్ళా కోలుక్న్న దగ్గరనుించ  
మేమిదదిరిం పూజయాశ్రీ అమ్మగారి 
దరశిన్నికి వళలుడిం మొదలుపెటాటుిం. 
మా పిలలులు కూడా తరచుగ వచేచివారు.. 
మా అమా్మయి మాధురి చదువు 
పూరతుయియా, జ్బ్ లో జ్యిన్ అయిింది. 
మా అబాబాయి ఉప్ిందకి  ఇింజన్రిింగ్ 
పూరతుయియాింది. కొన్్నళళాకి, అింటే  2008 
లో, పూజయాశ్రీ అమ్మగారు మలకుజిగిరి 
నుించ న్గోల్ తరలి వళ్లురు. అపుపుడు 
చాల బాధవేసిింది. ఇపపుటిలగ 
అకకుడకి వళలుగలమా అని!  సైనిక్-
పురి నుించ మలకుజిగిరికే  దూరిం 
అనుక్ింటే, న్గోల్ యిింకా దూరిం. 
కాన్, రోజులు గడుస్తున్నకొదీది, పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారి సని్నధ కోలోపువడిం చాల 
బాధగా అనిపిించేది. ఒకరోజు న్గోల్ 
అమ్మగారి దరశిన్నికి నేనొకకుడినే 
వళ్లును. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
సతసుింగహాలోలు  కూరుచిని వున్్నరు. 
నేను అమ్మగారి పాద్ల దగ్గరగా 
కూరుచిన్్నను. పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
పలకరిింపుగా చన్నగా నవావారు. న్క్ 
యిక  లోపలినిించ దుాఃఖిం తను్నక్ 
వచచిింది.  కళళావింట న్ళులు బటబటా  
కారిపోత్న్్నయి. ఆపుకోవడిం న్వలలు 
కాలేదు.  అల కొింతసేపు గడిచాక, 

“అమ్మగారూ! మీరు అవకాశిం ఇసేతు 
మేము కూడా యికకుడికి వచేచిసాతుము” 
అన్్నను. అపుపుడు పూజయాశ్రీ  అమ్మగారు, 
“మరి మీక్, మీ అమా్మయికి 
ఆఫీస్కి దూరిం అవుత్ిందేమో 
ఆలోచించుకోిండి”  అన్్నరు. 
“ఫరవాలేదమా్మ, రిండు కిలోమీటరులు 
త్డా ఉింట్ింది, వేరే రూట్లో 
వళ్లుచుచి” అన్్నను. “అలగయిత్ సరే” 
అన్్నరు. ఈ విషయిం మీద ఇింటోలు 
కూడ అిందరిం చరిచిించుక్న్్నము. 
పిలలులు కూడా స్ముఖింగా వుిండటిం 
వలలు, మా క్ట్ింబిం 2009లో 
న్గోలుకి చేరుక్న్్నము.

ఆ తరువాత కొింత కాలనికి…...
మా ఆఫీస్ లో న్క్ కొని్న చకాక్లు 
తలెతాతుయి. కొని్న చత్మైన పరిసి్త్ల 
వలలు నేను మానసికింగా చాల బాధ 
పడేవాడిని.   అిందుకే తరచుగా, ఆఫీస్ 
కెళ్ళాటపుపుడు మా ఆవిడతో, “ఏరోజు 
ఎల వుింట్ిందో చెపపులేను, ఏ రోజైన్ 
నేను రిజైన్ చేసి వచేచియవచుచికూడా!” 
అని చెబుత్ిండేవాడిని.  ఒకసారి, 
నేను సాయింత్ిం ఆఫీస్ నిించ 
వచచి నిలయానికి వళ్లును. అపపుటికి 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు హాలోలుకి వచచి 
సతసుింగిం చేస్తున్్నరు. నేను లోపలకి 
వళ్లు కూరుచిన్్నను. ఎపుపుడూ 
సతసుింగింలో ఉతాసుహింగా పాలొ్గింట్, 
ప్రశ్నలు వేసతు, సమాధ్న్లు 
తెలుస్క్ింట్ిండే నేను, ఆరోజు 
ఆఫీస్లో చకాక్ల వలలు, మనస్ బాగోక 
మాటాలుడక్ిండా  వుిండిపోయాను. 
కాన్ సరవాజఞామూరితు అయిన అమ్మగారు 
న్ మానసిక పరిసి్తికి తగిన విధింగా 
ప్రశ్నలు వేసతు, నను్న కూడా ఆ 
గోష్టులో పాలుపించుక్నేలగా చేసి, 
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న్ మనస్లో ఎనో్న విషయాలను 
సమాధ్న పరిచారు.  ఎపపుటిలగే 
సతసుింగిం పూరతుయాయాక పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారి దగ్గరకెళ్ళా నమసాకురిం 
చేస్క్ని ప్రసాదిం కోసిం చేయి 
చాపగానే, అమ్మగారు ప్రసాదిం 
యిసతు,,,”మన టైిం బాగాలేనపుపుడు, 
ఫైల్ తెమ్మింటే  త్వాలిండి” అన్్నరు. 
నేను ఆశచిరయాపోయి అల చూసతు 
వుిండిపోయాను. ఆ రోజు ఆఫీస్లో 
అదే జరిగిింది! ఆరోజు  సతసుింగింలో 
దొరిలున విషయాల వలలు, అమ్మగారు 
చెపిపున ఆ మాట వలలు మనస్ శ్ింతపడి, 
సి్రపడి, నేను పదవీ విరమణ వయస్సు  
(60 సిం॥లు) వచేచివరక్ ఉదోయాగిం 
చేయగలిగాను. అింత్కాక, న్క్ 
రిటైర్మింట్ అయేయాలోపు ప్రమోషన్ 
రావలసివున్్న, ఏ మాత్ిం రావడానికి 
అవకాశింలేని పరిసి్తిలు ఆఫీస్లో 
నలకొనివున్్నయి. నేను ఆ విషయిం 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారి చెపుపుక్న్్నను. 
కేవలిం వారి దయతోనే రాదనుక్ని 
ఆశలు వదిలేస్క్న్న ప్రమోషన్ 
వచచిింది.  ఇల చెపుపుక్ింట్ పత్ 
చాల అనుభవాలు, అనుభూత్లు,!!

ప్ణద్త్రే నమాః అన్న న్మిం 
సచించనట్లు, పూజయాశ్రీ అమ్మగారు 
మమ్మలి్న  ప్ణింతకమైన 
అన్రోగాయాలనిించ  బైటపడేశ్రు. సిం॥ 
2014 లో మా ఆవిడకి  గైనిక్ ప్బలుమ్ 
వచచిింది. ఆ సమసయాతో చాలకాలిం 
బాధ పడిింది, మించింమీద నుించ 
లేవలేని పరిసి్తి. ఆ సమయింలో 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు నిలయానికి 
రమ్మని కబురు చేశ్రు. అతికషటుిం 
మీద నిలయానికి తీస్క్ని వళ్ళాము. 
ఆరోజు దీపావళ్ పిండగ సిందర్భింగా 

సతసుింగసభుయాల బాణసించా వలిగిించే 
కారయాక్రమిం చూడటానికి  పూజయాశ్రీ 
అమ్మగారు బైటకి వసతు, ఒక పకకుగా 
నిలుచిని నమసాకురిం చేస్క్ింట్న్న 
న్ శ్రీమతి చేయి పట్టుక్న్్నరు. 
ఊహించని ఈ సింఘటనకి తనకి  
ఒళుళా జలదరిించిందట. అమ్మగారు 
తనచేతిని పట్టుక్ని తోడుగావున్్నరు 
అనిపిించిందట. ఆ తరువాత 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారి దయవలలు తనకి 
మానసికింగా చాల ధైరయాిం వచచిింది. 
అయిత్ ఆ ట్రీట్మింట్ కోసిం డాకటుర్సు 
ఇచచిన ఒక ఇింజక్న్ వలలు, హార్టు కి 
ప్బెలుమ్ వచేచి పరిసి్తి ఎదురయియాింది. 
అిందరిం చాల కింగారు పడాడిము. 
ఈపరిసి్త్లోలు ఒకరోజు తనకి కలలో 
బాబా, మాసటురుగారు, అమ్మగారు 
కనిపిించ, “తగు్గత్ింది” అని ముగు్గరూ 
మూడుసారులు చెపాపురట. అలగే 
కొన్్నళళాకి చాల వరక్  సరుదిక్ింది. 
కాన్ పూరితుగా సవాస్త చేకూరాలింటే,  
ఒక ఆపరేషన్ చేయాలన్్నరు. అది 
తపుపుత్ిందేమోనని చాల ప్రయత్నిం 
చేసాము, కాన్ తపపుదన్్నరు  అదే 
విషయిం పూజయాశ్రీ అమ్మగారితో 
చెపుపుక్ని, ఆపరేషనుకి వళ్ళాము.  
ఆపరేషన్ చేసేముిందు, మళ్లు ఒకసారి 
టస్టు చేసి, ప్రస్తుతానికి ఆపరేషన్ 
అవసరిం లేదని పింపిించేశ్రు!  ఆ 
తలిలు దయవలలు ఇపపుటిద్కా ఆ అవసరిం 
రాలేదు.

న్క్ 2019 సిం॥ చవరలో, 
చన్నపాటి జవారింతో మొదలైన న్ 
ఆరోగయాసమసయా  డాకటుర్సు రోగనిరా్ధరణ 
సరిగా్గ చేయలేకపోవడిం వలలు, 
వారు ఇచచిన ఇింజక్న్  రియాక్న్ 
అవడింవలలు, న్ కిడీ్నస్ పై,  లింగ్సు 

పై తీవ్ర ప్రభావిం చూపిించింది. 
అపుపుడు సోమాజిగూడలో వున్న 
యశోద్హాసిపుటల్సు లో నను్న అడి్మట్ 
చేశ్రు. అకకుడ డాకటుర్సు 48 hours ob-
servation అని చెపాపురు.  ఆ పరిసి్తి 
నిించ కోలుక్ింటానని ఎవవారూ 
అనుకోలేదు. హాసిపుటల్ నుించ డిశ్చిర్జు 
అయిన  వారింరోజులక్  రివ్యాకి 
వళ్ళానపుపుడు తిరిగి ప్రమాదకరమైన 
పరిసి్త్లు నలకొని, మరల అడి్మట్ 
చేశ్రు. అపుపుడు న్క్ ఆపరేషన్ 
చేసి శరీరిం నుిండి న్రు బయటికి 
తీశ్రు. రిండవసారి హాసిపుటలోలు 
అడి్మట్ అయేయాసరికి న్క్ విపరీతమైన 
భయిం కలిగి అమ్మగారిని ఎింతో 
ఆరితుతో ప్రి్ధించుక్న్్నను. ఆ తలిలు 
యిచచిన ధైరయాిం వలలు ఆ భయింపోయి, 
ఆపరేషన్ చేయిించుక్న్్నను.  ఈ 
విధింగా యిింతటి విపతకురమైన 
పరిసి్త్లలో నుిండి  ఆ తలిలు దయతో 
బయటపడాడిను. న్కూ, మా ఆవిడకి 
పూజయాశ్రీ అమ్మగారు పునరజున్మని 
ప్రసాదిించారు. 

ఇపుపుడు అనిపిస్తుింది, ఇింత 
చేసిన పూజయాశ్రీ అమ్మగారికి ఏమిచచి 
ఋణిం తీరుచికోగలను? ఎపపుటికి, 
శరణగతితో, కృతజఞాతతో వుిండే 
సదుబాది్ధని  ప్రసాదిించమని ప్రి్ించడిం 
తపపు! 

జన్మజన్మలక్ వారి 
తోడూన్డలలోనే జీవిించాలని, 
వారికి నచేచివిధింగా మా జీవితాలు 
గడపాలని కోరుక్ింట్..... వారి పవిత్ 
పాదపద్మములక్ శ్రస్సువించ అింజలి 
ఘటిస్తున్్నను .

జై సాయి మాసటుర్!!
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శ్రీ కె. ఎస్.ప్రసాద్

ప్రేమ సవిరూపుడు

(అతి చిన్న వయను్సలో మాస్టరుగారి దరిచేరి వారి ప్రేమను పాంది, వారి 
జీవితాంలోని ప్రతి అాంశాని్న కుతూహలాంతో క్షుణ్ణాంగా పరిశీలాంచి వారి 
ఆచరణా పాటవానిక్ ప్రభావితుడై ఆధా్యతి్మక బాటలో బాటసారియై తన 
లక్ష్యము వైపు పురోగమిస్తాన్న వీరు ఉతా్సహాంగా, వివలాంగా మాస్టరుగారి 
జీవిత ఘట్్టలను మనకాందిస్తా సాయిమాస్టరు నని్నధిక్ తీస్కెళ్తాన్్నరు.)

1970లో హల్ వ్యా రసాటురింటోలు 
బెించీపైన కాఫీ గాలుస్ పెట్టుక్ని 

దూరాన గల కొిండ వింక చూసతు 
వున్నటిటు మాసటురుగారిని నేను ప్రథమింగా 
చూశ్ను. అపపుటికి న్ వయస్సు 
11 సిం॥లు. అపుపుడు నేను గులబ్ 
జ్మ్ తిింట్ మాటిమాటికీ వారినే 
చూస్తున్్నను. ఎవవారూ ప్రకకున లేక్ిండా 
కాఫీ త్రాగుతూ, దీర్ింగా ఆలోచసతు ఆ 
కొిండ వింక చూస్తున్న ఆయనను అల 
చాలసేపు గమనిించాను. తరువాత 
కొని్న రోజులక్ మా న్న్నగారితో 
కలసి మాసటురుగారి దగ్గరక్ ఒకసారి 
వళ్ళాను. అపుపుడు మాసటురుగారి దృష్టు 

చాల తీక్ణింగా వుింది, న్ వైపు వారు 
చూడగానే నేను వింటనే తపుపుచేసిన 
వాడిల తల దిించుకొనేటట్లు 
చేసిింది వారి చూపు! ప్రతి గురువారిం 
రాత్రి ఉపవాసిం వుిండేవారు. మా 
ఇింటినుించ మా న్న్నగారు వారికి 
గురువారిం న్డు సాయింత్ిం పాలు, 
ఇింటోలు పూచన పూలు తీస్కొని 
వళ్ళావారు.

ఒకసారి మా న్న్నగారు 
“ఈరోజు మాసటురుగారికి పాలు న్వు 
తీస్కొని పోయి ఇవువా” అన్్నరు. 
న్క్ వ్రులు తిరగటిం అింటే మహా 
సరద్! కనుక వింటనే ‘అలగే’ 

అని సాయింత్ిం పాలు తీస్కొని 
బయలుదేరాను. మొదటోలు చాల 
సింబరింగా వున్నది గాని, విద్యానగర్ 
దగ్గరయిన కొదీది మనస్లో భయిం 
మొదలైింది. వారు కాలేజీ లెకచిరర్, 
నేనేమో హైసకుల్ విద్యార్ిని. అపపుటోలు 
టీచర్సు అింటే చచేచిింత భయిం, ఎలగో 
గుిండె దిటవు చేస్కొని మాసటురుగారి 
రూము దగ్గర చేరుకొని లోపలక్ 
చూదుదినుగద్, లోపల ధ్యానింలో వున్న 
ఒకరు నిటారుగా, ఇింకొిందరు గూని 
వున్నట్లు వింగిపోయి, ఒకరు తల 
క్ిందికి వాలేచిసి, ఒకరు పద్్మసనింలో, 
ఇింకొిందరు అర్ధ పద్్మసనింలో, 
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ఒకరు కళుళా గటిటుగా మూస్కొని, ఒకరు 
కళుళా సగిం మూసినట్లు--రకరకాల 
భింగిమలోలు వున్న సతసుింగసభుయాలి్న 
గమనిసతు న్ దృష్టు మాసటురుగారి 
వైపుక్ మళ్ళాించాను. వారి ముఖింలో 
ప్రశ్ింతత, ధ్యాన తీవ్రత చూచ నేను 
అల బయటే నిలొచిిండిపోయాను 
చాల సేపు. మాసటురుగారు నమ్మదిగా 
కళుళా తెరచ నను్న చూశ్రు. 
బయటనుించే నమసకురిసతు, “నేను 
మట్టు నుించ వస్తున్్ననని, మా 
న్న్నగారు పింపారన్” వణ్కే సవారింతో 
ఆ మరచెింబు చూపాను బయటనుించే. 
అపుపుడు ఒక సభుయాడు వచచి మరచెింబు 
తీస్కొని మాసటురుగారికిచాచిడు. 
“చెింబు ఇపుపుడు ఇవవామింటావా? 
రేపు తీస్కెళ్తువా?” అన్్నరు. న్లో 
భయాని్న అణుచుక్ింట్నే రేపచచి 
తీస్కొింటానని చెపాపును. “అలగే” 
అన్్నరు. అింత్, గిర్రున వనక్కు తిరిగి 
పరుగో పరుగు. కోట సినిమా హాలు 
దగ్గర ఆగాను. ఆ రోజు రాత్రి సినిమా 
చూచుకొని కోటలో నిదపోయి, 
ఉదయానే్న 7 గిం॥లక్ మాసటురుగారి 
గది బయట నిలొచిని వుింటే కొదిది 
సేపటికి మాసటురుగారొచాచిరు. 
మాటాలుడక్ిండానే న్క్ మరచెింబు 
ఇసేతు “పోయొసాతు సార్” అని మట్టుక్ 
వచేచిశ్ను. మరల గురువారిం 
న్డు మాసటురుగారి దగ్గరకెళ్ళాలని 
మనస్సులో వుింది, కాని వారి దగ్గర 
తెలియక్ిండానే భయిం వచేచిస్తుింది? 
ఎటాలు? అని ఇింటోలు వాళుళా పమ్మన్్న 
నేను పోలేదు.

తరువాత విద్యానగర్ కాలన్ 
కటేటుటపుపుడు మట్టు నుించ నేను 
ఉదయిం 7.30కి కాలన్కి చేరేవాడిని. 
ఒకరోజు మాసటురుగారు చేతిలో బుక్సు 

పట్టుకొని హుింద్గా నడుచుక్ింట్ 
వస్తున్్నరు. దగ్గరక్ రాగానే రోడుడి 
ప్రకకున నిలుచిన్్నను. మాసటురుగారు 
తలెతితు చూశ్రు. “నమసేతు సార్” 
అన్్నను భయిం భయింగా! ఆయన 
చరునవువాతో, “మీ న్న్నగారు 
బాగున్్నరా? ఇింటోలు అిందరూ 
బాగున్్నరా?” అన్్నరు. “బాగున్్నరు 
సార్” అన్్నను. తరువాత మాసటురుగారు 
ఇింటికి వళ్ళారు. మరురోజు కూడా 
అలగే జరిగిింది. న్క్ బెరుక్ 
తగ్గలేదు. వారిని ఎలగైన్ తపుపుకొని 
పోవాలని టైిం మారేచివాడిని, కాని 
కాలేజీ గేట్ లోపల ఎకకుడో అకకుడ 
ఎదురై పలుకరిించేవారు. ఒకరోజు 
ఇల కాదు. కాలేజీ రోడుడిలో కాక్ిండా 
ఎరుకల వాళళా ఇళుళా చుట్టుకొని 
వళుత్న్్నను. కాలేజీ కాయాింపస్ 
ద్టాను. సరిగా్గ కాయాింపస్ దగ్గర 
నుించ వసతు కనిపిించారు. సటున్ 
అయి నిలబడిపోయాను. ఆరోజు 
మాసటురుగారు దివయాత్జస్సుతో 
వలిగిపోత్న్్నరు. నేను తినేసేటట్లు 
అల చూసతు నిలుచిన్్నను. వారే 
పలుకరిించారు “బాగున్్నవా?” అని. 
నేను మౌనింగా తలవ్పాను. ఒక 
నిమిషమాగి బయలుదేరి వళ్ళారు. 
న్ మనస్సులో ఒకటే ఆలోచన. 
ఎిందుకిల జరుగుత్ిందని! న్క్ 
తెలియక్ిండానే మరిింతగా వారి 
మాయలో పడిపోత్న్్నననిపిించింది. 
ఒకరోజు మా న్న్నగారికిచచిన బాబా 
చరిత్ ఇింటిలో వున్నది. కొని్న పుటలు 
తిరగేశ్ను. ఎకకుడ చూచన్ ద్నిలో 
ఎక్కువగా పగడతులే! వేడుకోలే! నేను 
మొదటిసారిగా బాబా చరిత్లో బలిలు 
పలుక్లు గురిించ బాబా చెపిపున 
విషయాలు చదివాను. అిందులో న్క్ 

ఆధ్యాతి్మకత ఏమీ కనిపిించలేదు. 
తరువాత మధయా ప్జీలలో ఒక ప్జీ 
చదివాను, అది చెన్నబసపపు, వీరభదపపు 
ల్ల! తరువాత ‘టీ ‘లో పించద్ర 
ల్ల. ఆ ల్లల అింతరార్ిం న్క్ 
బోధపడలేదు. నేను ఆధ్యాతి్మకత అింటే 
ప్ణయామాలు, ఆసన్లు, ధ్యానిం, 
బ్రహ్మిం, జీవుడు, మాయ, ఆత్మ, 
వైరాగయాిం మొదలైనవి మాత్మేనని 
అనుక్నేవాణ్ణు. అిందువలన బాబా 
చరిత్ింటే న్క్ నచచిక అది పూరితుగా 
చదువలేదు. మా ఇింటిలో రామకృషణు 
పరమహింస చరిత్ వుిండేది. ద్ని్న 
ఒకసారి చదివాను. మహాత్్మలింటే 
రామకృషణు పరమహింసలింటి 
వారేనని నమే్మవాడిని. అిందుకే చాల 
రోజులవరక్ బాబాచరిత్రే చదవలేదు.

ఒకరోజు సకులు పిలలులిందరమూ 
కలసి కోటక్ సినిమాక్ పోతూ 
విద్యానగర్ లో మాసటురుగారి ఇింటి 
వనుక రోడుడిన వళుతూ, ఒకకుసారి 
మాసటురుగారిని చూసి వళ్దిిం అని 
వాళళాిందరితో కలసి మాసటురుగారి 
రూముక్ వళ్ళాిం. లోపల వారు ఏవో 
కాగితాలు తిరగేస్తున్్నరు. మేము 
రూములోకి వళ్ళా ఒకొకుకకురిం వారికి 
నమసకురిించ విభూతి తీస్కొని 
పదిమిందిమీ కూరుచిన్్నిం. అిందరిం 
12 సిం॥లోపు వాళళామే. మాసటురుగారు 
తన చేతిలోని కాగితాలు న్ చేతికిసతు, 
“ఇిందులోని బాబా ల్లలు వారికి 
చదివి వినిపిించు, ఇపుపుడే వసాతును” 
అని లోపలికి వళ్ళారు. న్క్ 
గుిండెలోలు రాయి పడిింది. నేనపుపుడూ 
పదిమిందిలో అల చదివిింది 
లేదు. న్క్ నోట మాట రాలేదు 2 
నిమిష్లు. తరావాత మా మిత్రులింతా 
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“చదువు! చదువు” అని ఒతితుడి చేశ్రు. 
నేను గొణ్గినట్లు చదువుతూ మధయా 
మధయా మాసటురుగారు వచేచి వైపుక్ 
చూస్తున్్నను. వారు వసేతు అవి ఇచేచిసి 
“పోయి వసాతును సార్ ” అన్లని, వారు 
వసేతుగా! నేను నమ్మదిగా ‘సకల దేవతా 
సవారూపులు సాయి’ అనే అధ్యాయిం 
స్కు్పుటును చదివాను. తరువాత ‘సకల 
సాధు సవారూపుడు’ అనే అధ్యాయింలో 
అకకులోకుట సావామి ల్ల చదివేటపుపుడు 
వచాచిరు మాసటురుగారు. వారు వచచిిందే 
తడవు అిందరిం లేచ “పోయి 
వసాతుిం సార్!” అని రూములోించ 
బయటపడాడిిం. 

అపపుటికి సతసుింగ సభుయాలెవరూ 
న్క్ పరిచయిం కాలేదు. నేనపుపుడైన్ 
పాలు తీస్కొని గురువారిం వళ్ళాన్ 
బిక్కు బిక్కుమింట్ దిక్కులు చూసతు 
నిలోచిటిం, వారు “ఇపుపుడే తీస్కెళ్తువా? 
తరావాత తీస్కెళ్తువా?” అనటిం, 
నేనేదో వాగటిం అకకుడ నుించ బయట 
పడడిం జరిగేది. అకకుడ అిందరూ 
తక్కువగా మాటాలుడేవారు. నేను తపపు  
అిందరూ మాసటురుగారితో చరచిలు 
చేసేవారు. లౌకికిం అకకుడ లేదు, 
అింతా ఆధ్యాతి్మకమే. కొన్్నళళాక్ 
మొదటిసారిగా క్షణుమూరితు పరిచయిం 
అయాయారు. ఆ తరావాత మట్టు 
శ్రీనివాస్లను మాసటురుగారి రూములో 
చూశ్ను. అపపుటినుించ అపుపుడపుపుడు 
అతను పలుకరిించేవారు. తరావాత 
ఒకొకుకకురూ పరిచయిం అయాయారు.

రోడుడి మీదనుించ మాసటురుగారి 
రూముకెళ్ళా ద్రిలో పిచచి చెటలున్్న 
పెరిగి వచచి పోయేవాళళా కాళళాక్ తగిలి 
ఇబబాిందిగా వుిండేది. ఒక గురువారిం 
ఒక సభుయాడు ద్ని గురిించ 

వాపోయాడు. అపుపుడు “పార వుింటే 
నేను వాటిని చెకేకుసాతును” అని చెపాపును. 
ఎవరిింటి నుించో పార తెచాచిరు. న్కై 
నేను మొదటిసారిగా చేసిన సేవ, 
మాసటురుగారి సతసుింగ రూము నుించ 
రోడుడి వరకూ పెరిగిన పిచచి మొకకులి్న 
చెకికు, ద్రి చదును చేయటిం! న్క్ 
చాల ఆనిందింగా వుింద్ రోజు. 
ఏదో విధింగా మాసటురుగారికి సేవ 
చేయాలని, వారిని మపిపుించాలని, 
వారికి సింతోషిం కలిగే పనులు 
చేయాలని వుిండేది. విద్యానగర్ 
సింటరోలు ఒకసారి ష్పు ముిందు 
నిలొచిని వున్్నను. 11.30 మధ్యాహ్నిం. 
ష్పతను మాటాలుడుత్న్్నడు. నేను 
ప్రకకుక్ చూసేతు ప్రకకున మాసటురుగారు 
నిలొచిని వున్్నరు. సడన్ గా లేచ 
భయింతో “నమసాకురిం సార్” 
అన్్నను. “బాగున్్నవా?” అని ష్పులో 
సిగిరట్లు తీస్కొని రూముకెళ్ళారు 
మాసటురుగారు. ఒక గింట ద్కా భయిం 
పోలేదు న్క్. 

సతసుింగింలో చాల మింది 
ప్రశ్నలు వేసేవారు. నేను ఏదో ఒకటి 
వారిని అడగాలని “విగ్రహారాధన తపుపు 
కద్ సార్?” అన్్నను గొపపు ప్రశ్న 
వేశ్ననే గరవాింతో. “ఎల అవుత్ింది? 
అింతటా భగవింత్డున్్నడా? 
లేడా?” అన్్నరు. “అింతటా వున్్నడు 
సార్” అని అన్్నను. “అయిత్ ఈ 
రూపింలో కూడా వున్్నడుగా?” 
అన్్నరు. న్కేమన్లో తెలియక తల 
వాలేచిసాను. ఆరోజు నుించ ఎలగైన్ 
వారు చేసే పనిలోగాని, మాటలోలుగాని 
తపుపు దొరుక్త్ిందేమోనని 
ఎదురుచూడసాగాను. ద్ని్న 
అడగాలని అనుక్న్్నను. కాన్ 

వారు చకికుత్గా. జీవితాింతిం ననే్న 
చకికుించుకొన్్నరు వారి వలలో. 

తరావాత ప్రతి గురువారిం విధగా, 
నియమింగా సతసుింగానికి హాజరై 
వారిని గమనిసతు వుిండేవాడిని. 
వారి ప్రతి కదలిక చాల చత్ింగా, 
విింతగా న్క్ కనిపిించేది. సిగెరట్లు 
కాలచిడిం, పెద్లపై పెట్టుక్ని 
మాటాలుడడిిం, కాలు బారచాపి, కాలుపై 
వేదమ్మను పడుకోబెట్టుక్ని వ్పుతూ, 
సతసుింగింలో చదవడిం, ఎింతో శ్రద్ధగా 
ప్రశ్నలు వేసిన వారికి సమాధ్న్లు 
చెపపుటిం చూసేతు ఆశచిరయామేసేది న్క్! 
మనిం చేయలేనివి చాల ఆయనక్ 
తెలుస్ అని అనిపిించేది. ఒకటి 
చెవులను వాటింతటవే కదిలేటట్లు 
ఆడిించడిం! ఒకొకుకకుసారి అిందరూ 
కలిసి ప్రశ్నలతో ద్డికి దిగేవారు! 
ఆ సమయింలో వారి ముఖింలో 
ఎలింటి ఆదురాది గాని, విస్గు గాని, 
గాభరా గాని లేక్ిండా, అింతమిందిని 
ధైరయాింతో ఎదురోకువటిం అని్నింటికన్్న 
న్క్ థ్రిలిలుింగ్ గా వుిండేది. న్ దృష్టులో 
వారు గొపపు హీరో! ఇింకా గురువారిం 
న్డు టింకాయలు కొటటుటిం మరీ 
చత్ింగా వుిండేది న్క్! టింకాయను 
ఒక చేతిలో, ఇింకొక చేతిలో రాయిని 
వుించుక్ని రింటిన్ కలిపి ఒకకుసారి 
కొటటుింగానే, న్రు గిన్నలో కారటిం 
జరిగేది. మామూలుగా టింకాయను 
నేల మీద గాని, రాతి మీద గాని కొటటుడిం 
చూసేవాడిని నేను! అిందుకే న్క్ - 
చత్ింగా తోచేది. వారు అింత శ్రమపడి 
ప్రసాదమింతా నివేదిించాక, బాబాక్ 
హారతి ఇచేచివారు. బాబా వైపు హారతి 
ఇస్తుింటే నేను మాసటురుగారి ముఖిం 
చూసేవాడిని. వారి చూపులో బాబా 
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యెడల భకితు, శ్రద్ధ, వారి ముఖింలో 
హారతి వలుగు పడి ముఖిం ఎర్రగా 
ఎింతో త్జస్సుతో వలిగేది! తరావాత 
“సాయిన్థ్ మహారాజ్ కీ జై’ అని 
అిందరూ హారతి కళళాకదుదిక్ని, వారి 
దగ్గర విభూది, ప్రసాదిం తీస్కొని మా 
వ్రు వళ్ళావారు. నేను వళ్తు వాళళాతో 
వళ్ళావాడిని లేక్ింటే ఆ రాత్రికి కాలేజీ 
హాసటుల్ లో, మా వ్రి వాళళాబాబాయి 
వుింటే అకకుడికి వళ్ళా పడుక్నేవాడిని. 
మరల గురువారిం వచేచిద్కా 
మామూలు ఆటలు, పాటలతో 
గడిచపోయేది.

గురువారిం సతసుింగిం అయిన 
తరువాత మాసటురుగారు భజన 
చెపూతుింటే ఎింతో మధురింగా వుిండి, 
మరల మరల విన్లనిపిించేది. 
మామూలుగా భజన చేసేవాళళాను 
మేము వకికురిించే వాళళాిం! 
“గొపపు భక్తులోయ్! భజన చేసేతు 
ఏమోస్తుిందోయ్! ధర్మింగా వుిండాలి 
గాన్” అని వాళళా బలహీనతలను 
గూరిచి విమరిశిించేవాళళాిం! అలింటి 
మమ్మలి్న కూడా భజన చేసేటట్లు 
చేశ్రు! సామానుయాడు కాదు! “కాలేజీ 
వాళళా చేత భజన చేయిించేవాడే! అబోబా 
సామానుయాడు కాదయాయా ఆయన!” అని 
అనుక్నేవారు. ఆ రోజులోలు దేవునికి 
దణణుిం పెటేటుటపుపుడు కూడా ఎవరైన్ 
చూసాతురేమో అని భయపడేవాళళాిం! 
ఎవరైన్ చూశ్రనుకోిండి వాళుళా 
“గొపపు భక్తులు బయలుదేరారిండీ” 
అని ఎగతాళ్ చేసాతురనే బెరుక్, వారికి 
సమాధ్నిం చెపపులేకపోతామనే 
భావన వలలు! అలింటి రోజులోలు 
వారి రూముక్ వళ్ళా రావడమింటే 
“సన్యాస్లలో చేరారిండీ వీరింతా!” 

అనే ఎకకుసపు మాటలు విన్లిసు వచేచిది! 
ఒకొకుకకుసారి అట్ ఇట్ చూసి 
గురువుగారి రూములోకి వళ్ళావాడిని. 
భజనలో న్మాలను అనేకసారులు 
మరల మరల చెప్పువారు! వారు 
ఎని్నసారులు చెపిపున్, న్క్ ఎపుపుడూ 
విస్గు అనిపుించక ఎింతో తీవ్రింగా 
ధ్యానస్మయేయాది న్ మనస్సు!

ఒక గురువారిం భజన అయాయాక 
కొబబారికాయలు కొటేటుిందుక్ 
మాసటురుగారు ఉదుయాక్తులైత్ “నేను 
టింకాయలు కొటాతును సార్” అని 
ధైరయాిం చేసి అడిగాను. ఒకకుసారి న్ 
వైపు తీక్ణింగా చూశ్రు. అపుపుడు 
“నేను టింకాయలు కొటిటు ప్రసాదింతో 
కలిపి పెడుత్ింటాను. మీరు విభూది, 
తీర్ిం ఇవవాిండి” అన్్నను. వారితో అింత 
సేపు మాటాలుడటిం అదే మొదటిసారి. 
నేను చాల గటిటు పట్టుదలతో వున్్నను. 
ఆ సేవ నేను చేసి మాసటురుగారికి 
శ్రమ తగి్గించాలనేదే న్ భావిం! 
అింతక్మిించ నేనేమీ భావిించలేదు. 
గురువుగారు న్ భావానికి కాసతు 
మతతుబడాడిరు. అపపుటినుించ ప్రతి 
గురువారిం టింకాయలు కొటటుడిం, 
నైవేద్యాలన్్న బాబాక్ నివేదిించాక, 
అని్న ప్రసాద్లు ఒక పెదది డిష్ లో కలిపి 
వచచిన వారిందరికీ పెటటుడిం జరిగేది! 
ఒకొకుకకుసారి ఎక్కువమింది వచేచివారు. 
వారిందరికీ పెటేటుసరికి మాసటురుగారికి, 
న్క్ ప్రసాదమే వుిండేది కాదు. 
డిష్ క్ అడుగున, అించులక్ 
అింట్కొని వున్న ద్నిని వేలితో 
న్క్ కొదిదిగా పెటేటువారు. ఆయన 
తీస్కొనేవారు. మాసటురుగారు ఒకసారి 
భజన నను్న చెపపుమన్్నరు. నేను 
బికకుచచచిపోయాను! న్క్ నలుగురిలో 

పాటలు, భజనలు చెపాపులింటే బెరుక్. 
కాని అింతక్ ముిందు ఒకసారి న్ 
మనస్సులో నను్న భజన చేయమని 
చెపిపుత్, నేను కూడా భజన చెపాతును 
కద్! అనుక్న్్నను. కాని న్కపుపుడు 
అది గురుతు రాలేదు. భయిం, భయింగా 
మొదలు పెటాటును. మొదట గురుబ్రహ్మ 
అిందరూ కలిపి చెపాతురు కాబటిటు 
గుింపులో గోవిిందల జరిగిింది 
మానసభజరే నమ్మదిగా చెపాపును. 
తరావాత “గురుదేవ దతాతు సాయిరాిం” 
ముిందు చరణలు వనుకా, వనుక 
చరణలు ముిందు చెపిపు ఎలగో ద్ని్న 
ముగిించ, అరుణచలశ్వ మొదలు 
పెటాటును. రిండవ చరణని్న ఎల 
అన్లో తెలియక మొదటి ద్నిలగా 
అని ముగిించాను. ఓిం నమశ్శివాయ 
చాల స్లభమైన భజన. ఎలగో 
అల భజన ముగిించ తరావాత అిందరి 
ముఖాల వింక చూశ్ను. అిందరూ 
న్ కింగారుని గాన్, అవకతవకలను 
గాన్ పటిటుించుకోక బాబా యిందు 
భకితు, శ్రదదిలతో వున్్నరు. న్క్ లోపల 
కింగారు తగ్గనేలేదు. న్కపుపుడు 
అనిపుించింది, కొని్న రోజుల క్ిందట న్ 
మనస్సులో “నేనైత్ బాగా భజన చేసాతు 
కద్! వాళళాకన్్న “ అని మూలి్గన ద్నికి 
తగిన శ్సితు జరిగిింది. ఇింక మాటాలుడిత్ 
ఒట్టు! అపుపుడపుపుడు భాసకురు, 
ద్మూ, నేను భజన చెప్పువాళళాిం. 
మాసటురుగారు లేనపుపుడు ఎక్కువగా 
భాసకురే చెప్పువాడు. తరావాత అతను 
రానిరోజు మాసటురుగారు ఒకొకుకకుసారి 
నను్న “నువువా చెబుతావా” అింటే నేను 
చెప్పువాడిని, ఒకొకుకకుసారి ద్మూ 
చెప్పువాడు.

- సశేషయం
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మోక్ిం కోసిం ప్రయతి్నించమని, 
అిందుకోసిం వివేక 

వైరాగాయాలు అవలింబిించమన్ 
ఆయన చెపపుగా నేనన్నడూ వినలేదు. 
‘భగవింత్ని చేరడమే లక్్ిం’ అని 
మాత్మే చెప్పువారు. - అలలు మిళన్రా 
సపతుసముద నిఘాలకారణ్’ - 
‘భగవింత్ని చేరడానికి సపతుసముద్రాలు 
మరియు లోకాలు ద్టిపోవాలి’ 
‘వేడాపార్ కర్ న్’ ‘బింధ్లను 
ద్టిపోవాలి’ యిల మాత్మే 
చెప్పువారు. న్క్ తెలిసినింతలో ఆయన 
మాయ గురిించ ఎన్నడూ చెపపులేదు. 
ఇహలోకము మరియు పరలోకాలు 
వాసతువమైనవేనని, ఆ రింటిలో మనిం 
సాధయామైనింత శ్రేయస్సు పింద్లన్న 
సామానయాదృష్టునే ఆయన వహించేవారు.

బాబాక్ ‘భగవదీ్గత’, 
‘భావార్రామాయణిం’, ‘ఏకన్థ 
భాగవతిం’, ‘పించదశ్’, ‘యోగవాశ్ష్ఠిం’, 
పురాణలు మొ॥న సద్గ్ింథాలపటలు 
ఎింతో గౌరవిం. ‘పించదశ్’, గురిించ 
ఖాపరేడితో, “ఏతో హమారా ఖజ్న్ 
హై’ ‘ఇది మా ధన్గారిం’ అన్్నరట. 
నను్న మొదటిరోజులోలు (1914) 
ఆయన అనేకసారులు ₹15/-లు దక్షిణ 

యివవామని అడిగారు. నేను “న్వదది 
డబుబాలేదని మీక్ తెలుస్గద్, నను్న 
₹15/- దక్షిణ అడుగుతారిందుక్?” 
అని అడిగాను. బాబా తమక్ న్వదది 
డబుబా లేదన్నసింగతి బాగా తెలుస్ 
అనిచెపిపు, “న్విపుపుడు ‘యోగవాశ్ష్ఠిం’ 
చదువుత్న్్నవు గద్! ప్రస్తుతిం 
న్వు చదువుత్న్న భాగిం ఎింతో 
ముఖయామయినది. ద్నినుిండి న్క్ 
₹15/-లు దక్షిణ యివువా” అన్్నరు. 
అింటే ద్నినుిండి విలువైన విషయాలు 
సేకరిించ న్ హృదయస్్లైన ఆయన 
చెింత పదిలపరచుకొమ్మని వారి భావిం.

ఆసన్లు, ప్ణయామము, 
ధ్యానము, క్ిండలిన్ శకితుని 
మేలొకులపడిం ద్వారా అతీతమైన శక్తులు 
సింపాదిించడిం గురిించ ఆయనన్నడూ 
లెకకు పెటటులేదు. న్క్ తెలిసినింతవరకూ 
ఆయన బోధించే మార్గమదిగాదు. 
సరిగద్, ‘ప్ణయామ మార్గింలో 
పయనిించేవారుగూడ చవరక్ ఉన్నతి 
పిందడానికి న్వదదికొచచి తీరాలి’ 
అనేవారు. సమాజింలోనే నివసిసతు 
వస్తువులు వుతపుతితు చేయడానికి 
శ్రమిస్తుిండాలన్న సత్ిం వారే ఆచరిించ 
చూపారు. ఆయన గోధుమలు పిిండిగా 

విస్రుత్ిండేవారు. ఆయన ఎింతో 
పరిమితింగా భక్ చేసినది (కేవలిం 
ఋణనుబింధ్ని్న అనుసరిించ 
కాబోలు) కొదిదిపాటి భోజనిం కోసిం 
మాత్మే. వారు దక్షిణ అడగడానికి 
మాత్ిం ఎనో్న కారణలున్్నయి; 
ప్రధ్నమైనది ఋణనుబింధిం 
తీరుచికోడమే. సామానుయాలైన 
భక్తులిందరూ గృహస్ జీవితాలు 
కొనసాగిించడమే వారి అభమతిం 
గాని, వారు సనయాసిించ, సమాజ్ని్న 
విడచ భక్మత్తుకోవాలని ఎన్నడూ 
చెపపులేదు. ఆయన నను్న, వామనరావ్ 
ను భక్క్ పింపినది గూడ మాకోసిం 
గాదు, గురువుకోసిం మాత్మే - 
గురుసేవగా మాత్మే. ఆయనల 
ఎపుపుడూ మాటలోలు చెపపుకపోయిన్, 
విచక్ణ లేక్ిండా భక్మత్తుకొనడిం 
వలన మనిం కూడబెట్టుక్న్న పుణయాిం 
నషటుమౌత్ిందని వారు తలచేవారని 
న్క్ తోస్తుింది.

ఉపనిషత్తులు,  బ్రహ్మసత్రాలు 
చదివి వాటి ప్రకారిం ఆత్మవిచారిం 
చేయడిం వారి పద్ధతిగాదు, 
ధ్యాయమూగాదు. వారి అభమతమేమో 
వారు చెపపులేదు గాని, వారి భక్తులు 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

నార్కే
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వారివలెనే అవావాలని ఆయన కోరేవారని 
వారి ఆచరణయే తెలుపుత్ింది. 
వారి ఎరుక మన దేశకాలలను 
అతిక్రమిించ అని్న లోకాలలోనూ 
మూల మూలలకూ వాయాపిించ 
వుిండేది. స్దూరమైన గతింనుిండి 
వరతుమానము, భవిషయాతూతుగూడ 
వారికి క్షుణణుింగా తెలుస్. జీవుడు 
ఏయే లోకాలలో నివసిసేతు ఎట్వింటి 
స్ఖాలనుభవిించగలడో ఆయనక్ 
బాగా తెలుస్. ఆయనక్ సపుషటుింగా 
అింతా తెలిసిగూడ వాటిపటలు 
వాయామోహిం విడిచ పెటాటురు. ఎనో్న 
ఆకరషిణల మధయాగూడ ఆయన పూరితుగా 
నిరిలుపుతుడు. కనుక వారి జీవితమే నిజమైన 
వైరాగయాిం. భగవింత్ని చెింతక్ చేరేచి 
నిష్కుమకర్మ.

అిందరు మహన్యులవలె 
బాబా యొకకు ప్రధ్నమైన మార్గిం 
భకితు. భగవింత్ని ఆదేశ్లక్ 
విధ్యులమై వుిండడిం, ఆయనను 
భకితుతో సేవిసతుిండడిం అిందులోని 
ముఖాయాింశ్లు. గురుభకితుని 
ఆధ్రింగా చేస్కొని దైవభకితుని 
పె ిం ప ిం ది ిం చు కో వ డ మ ిం తో 
ముఖయామని సాయి తమ ఆచరణ, 
మరియు మాటలద్వారా ప్రత్యాకింగా 
చెప్పువారు. గురురూపింలో దైవాని్న 
దరిశిించడమే వారి ప్రధ్న సత్ిం. 
సిసలైన బ్రాహ్మలింటే బాబాకెింతో 
గౌరవిం. బ్రాహ్మ లెింతో పుణయామారిజుసాతురు 
అనేవారు.

శ్ష్యాడు వేరు, భక్తుడు వేరు. 
శ్ష్యానితో సని్నహత సింబింధిం 
కలి్గయుిండి అతని బాధయాతింతా 
గురువు వహసాతురు. ఆయనకెవరితోనూ 
అింత సని్నహతమైన బింధిం లేదు; 
ఎవరి పాపాలను, దుాఃఖాలనూ 

భరిించవలసిన బాధయాత ఆయనక్ 
లేదు. సాయిబాబాక్ శ్ష్యాడే లేరు. 
శ్ష్యాడింటే గురుసేవ చేసతు, వారి 
అభీష్టులని్నింటిన్ ‘త్-చ’ తపపుక్ిండా 
నిరవారితుించాలి. “న్ గురువు సని్నధకి 
వళ్ళాలింటే నేను వణ్కిపోయేవాడిని” 
అనేవారు సాయి. శ్రిడీలో ఆయన నల 
సేవిించడానికి సింసిదు్ధలైన వారవవారూ 
లేరు. ఆయనొకసారి, “న్ శ్ష్యాలమని 
చెపుపుకోగలవారవరు? తగినింత 
తృపితుగా నను్న సేవిించగల వాడెవడు?” 
అన్్నరని గూడ విన్్నను.

తమను ఆశ్రయిించన 
భక్తులను సింసకురిించడానికి వాచా 
బోధించడమన్నది వారి పద్ధతి గాదు. 
వారు చెప్పు న్తికథలు, అరుదుగా యిచేచి 
కొదిదిపాటి ఆదేశ్లు వాచా బోధించడమే 
గావచుచిగాక. కాని అవింతో అరుదు. 
వారి సాింప్రద్యకమైన పద్ధతికింట 
వాటి ప్రభావమేమీ ఎక్కువైనది 
గాదు. వారి సాింప్రద్యిం ప్రకారిం 
గురువును శరణు పిందే శ్ష్యాడు 
శుదు్ధడు, పవిత్రుడూ అయివుిండాలి. 
కాని అతడు జపము, ధ్యానమువింటి 
సాధనలేవీ చేయనకకురలేదు. సరిగద్, 
‘నేన్ సాధన చేస్తున్్నను’ అన్న భావింతో 
మాత్మే చేయసాధయామైన సాధనలు 
అింతరాయాలే గూడ. కరతుృతవాింతో 
గూడిన భక్తుని అహింకారమింతా 
అతని గురితుింపులోనే లేక్ిండా త్డిచ 
పెట్టుకొని పోవాలి. కారణిం అది 
గురువుయొకకు అనుగ్రహానికి అవరోధిం. 
గురువు వాచా ఏమీ బోధించరు; తమ 
ప్రభావాని్న విరజిము్మతారు. ఆయన 
ఒలికిించే అటిటు ప్రభావాని్న శ్ష్యాడు 
తన ఆత్మలో యిముడుచికోవాలి. 
అటిటుది పూరితుగా ఆత్మసమరపుణ 
చేస్క్న్న వారికే సాధయాిం. వేరు 

సాధనలు చేయడానికి అవసరమయేయా 
అభమానిం అహింకారాని్న బలపరచ, 
గురుకృపక్ అడడిమౌత్ింది. సాయిని 
దరిశిించే వారిలో లోత్గా గమనిించగల 
వారిందరూ యీ విషయిం గురితుించే 
వుింటారు. కొిందరు భక్తులతో 
ఆయన, ‘న్వు న్చెింత వ్రికే వుిండు; 
అవసరమైనదింతా నేనే చేసాతును’ అని 
చెపాపురు. అయిత్ ఆయనయిందు 
విశ్వాసముిండడిం ఎింతో అవసరిం.

అయిత్నేమి, వారిని దరిశిించ 
కొదిదిసేపు వారిచెింత వుింటే చాలు, 
తక్ణమే విశ్వాసిం క్దురుత్ింది. 
బాబా ప్రతి భక్తుని హృదయింలోకీ 
చూడగలరు. దేశకాలల హదుదిలు ద్టి 
భూతభవిషయాత్తులతోపాట్ ఎకకుడెకకుడి 
సింగత్లో తెలుస్కోగలరు. ఇటిటు 
తమ సామర్్ిం భక్తునికి చూపి 
అపపుటికపుపుడే విశ్వాసిం కలి్గించేవారు. 
ఇిందులో ఏదీ గుడిడివిశ్వాసింతో 
ఆమోదిించవలసిన పనిలేదు. భక్తులు 
ఆయననుిండి పిందే ఐహకము, 
పారమారి్కమూ అయిన శ్రేయస్సు 
ఎింతో సపుషటుమైనది, తానకకుడికి వళ్లున్, 
ఏిం చేస్తున్్నగూడ ఎలలుపుపుడూ వారి కళళా 
ఎదుటే వుింటానని భక్తుని మనస్లో 
చెరగరాని రీతిన ముద్రిించుక్పోయేది. 
ఐహకింగానూ, పారమారి్కింగానూ 
గూడ తనక్ పడుగున్ అటిటు 
మార్గదరశికిం లభించగలదన్న విశ్వాసిం 
అతనికి క్దిరేది. ప్రపించ వయావహారా 
లని్నింటితోపాట్ మన విధనిగూడ 
అపపుటికపుపుడే నియమిించగల 
శకితు వారిది. భవిషయాత్తులో గూడ 
యీలోకింలోగాని, పరలోకాలలోగాని 
మన విధని నిరణుయిించేది ఆయన 
శకితుయేనన్న విశ్వాసిం మనక్ క్దిరేది.

    కనుక భక్తుని కరతువయామలలు 1) 
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సౌశీలయాము, పవిత్త, నిరాడింబరాలు 
అలవరచుకొని గురుకృపక్ 
పాత్రుడుగా వుిండడము. మరియు 
2) విశ్వాసింతో హృదయపూరవాకింగా 
వారిపై దృష్టు నిలపడము. 3) నిగూఢమైన 
రీతిన మలచుకొని, అింతకింతకూ 
వున్నతమైన అనుభవాలక్ అరుహాలుగా 
రూపిందిించ స్దూరమైన గమయాిం 
చేరచిగలరని విశవాసిించడమే. ‘తడవక్ 
ఒకకు అడుగు ముిందుక్ వేయగలిగిత్ 
చాలు’ అన్నదే సరైన వైఖరి; జటిలమైన 
తాతితు్వక సిద్్ధింతాలు పరిశోధించ మన 
చరమలక్్ిం నిరణుయిించుకోవలసిన 
పనిలేదు. ఆ గురువే అతనిని ఉద్ధరిించ 
అతీతమైన శక్తులు, అపారమైన 
విజ్ఞానము, మరియు అింతకింతకూ 
అనుభవమయేయా జ్ఞానమూ ప్రసాదిసాతురు. 
మన చరమలక్్ిం సింగతి నమి్మకతో 
ఆయనక్ విడిచ పెటటుడమే శ్రేయసకురిం. 
ఇదింతా ఆయనన్నడూ న్తోగాని, లేక 
న్ సమక్ింలోగాని ఎన్నడూ ఒకకుసారిగా 
చెపపులేదు. వారి ఆచరణనుిండి, 
అిందరితో ఆయన వయావహరిించే 
పద్ధతినుిండి, అరుదుగా ఆయన చెప్పు 
మాటలనుిండి నేను సేకరిించుకొన్న 
ముఖాయాింశ్లే యివి. అది సతయామేనని 
మనిం ఆలోచించుక్న్్న తెలుస్తుింది.

జీవితింలో అనుభవిించవలసిన 
స్ఖమింతవున్నదో, మరియు తాను  
పరితయాజిస్తున్న విషయాలెలటివో 
తెలుస్కోక్ిండానే వివేక వైరాగాయాల 
గురిించ మాటలు చెపపుడిం 
ఆత్మవించన, పరవించన్ మాత్మేనని 
న్ అభప్యిం. అది గ్రింథ వేద్ింతమే 
గాని నిజమైనదిగాదు. వాసతువికమైన 
జీవితిం యొకకు తాకిడికి అది 
నిలువజ్లదు. వీటితో తమ జీవితాలను 
నిింపుకొనే శకితు లేక్ిండానే వీటి గురిించ 

మాటాలుడేవారు వించక్లు. బాబా, ‘నేను 
ప్రతిక్కకు, పింది, బలిలులోగూడ వున్్నను’ 
అన్నపుపుడు ఆయనక్ నిజింగా అటిటు 
అనుభవమున్నది. వాటిపటలు ఎవరల 
ప్రవరితుించన్ వాటికెల అనిపుస్తుిందో 
ఆయన సపుషటుింగా చెపపుగలిగేవారు. 
ఇతరులు ఆ మాట భగవదీ్గత మొ॥న 
గ్రింథాలలో వున్నది గాబటిటు, అది నిజమని 
నము్మత్న్్నరు గాబటిటు మాత్మే 
చెబుత్న్్నరు. వారికి అటిటు అనుభవిం 
మాత్ిం వుిండదు. అలటి మాటలు 
వించనక్ మాత్మే ద్రితీసాతుయి.

భక్తులు తమను దైవమని 
తలుస్తున్నింత మాత్రాన తాము 
ధరా్మనికి అతీత్లమని ఆయనన్నడూ 
తలచలేదు, అల ప్రవరితుించడానికి ద్నిని 
వినియోగిించుకోనూలేదు, సరికద్, 
ధర్మశ్సా్రాలనుగాని, దేశమింతటా 
అమలులోవున్న నైతిక సత్రాలుగాని 
ఆయనన్నడూ ఉలలుింఘించలేదు. 
ఆయన వేషభాషలలో సభయాత ఎన్నడూ 
లోపిించలేదు. స్త్రీలతో ఎపుపుడూ 
ముకతుసరిగా వయావహరిించేవారు. ఆయన 
సామానయాింగా సరవాశకితుమింత్డైన 
భగవింత్ని భక్తుడుగా మాత్మే 
వయావహరిించేవారు. ‘అలలు మాలిక్’ 
‘భగవింత్డే యజమాని’, ‘అలలు 
భలలుకరేగా’ - ‘భగవింత్డనుగ్రహసాతుడు’ 
అనే ఆయనపుపుడూ అనేవారు. ‘నేను 
భగవింత్ని బానిసను. నేనపుపుడూ 
భగవింత్ని గురుతు పెట్టుక్ింటాను’ 
అనిగూడా అనేవారు. ఎింతో అరుదుగా 
మాత్మే అదిగూడ వారొక అతీతమైన 
సి్తిలో వున్నపుపుడు - ‘నేను, దైవిం 
ఒకకుటే!’ అన్్నరు.

బాబా పాటిించనది అస్ఖలిత 
బ్రహ్మచరయాిం. మరిసిపోత్ిండే వారి కళుళా 
ఆ సింగతి సపుషటుిం చేసేవి. స్త్రీలనపుపుడూ 

తగినింత దూరింలో వుించేవారు. 
వారిలో చాల కొదిదిమిందిని మాతమ్రే 
తమ పాద్లొతతు నిచేచివారు.

ఆయనపుపుడూ చకకుగా 
తమ శరీరాని్న కపుపుకొని 
వుిండేవారుగాని, అసభయాింగా వసా్రాలు 
తొలగనిచేచివారుగాదు. ఆయనింతో 
నిషపుక్పాతింగాను, న్యాయింగాను 
వుిండేవారు. ఎింతో ధనము, ఉన్నతమైన 
పదవిగల వయాక్తులొచచిన్ వారిని ఆయన 
పటిటుించుకొనేవారు గాదు. పైపై 
మరుగుల మాట్నున్న ఆ వయాక్తుల 
హృదయాలను చూచేవారు. కాని, వయాకితు 
ఎింత ప్దవాడైన్ అతనిని ఆయనింతో 
ప్రశింసిించ, ‘ఇతడికెింతో సింపద 
(పుణయాిం) వున్నది’ అనేవారు. వారిచుట్టు 
చేరే వయాక్తులను బటిటు ఏ మహాత్్మణ్ణు 
అించన్ వేయగూడదు. వేశుయాలు, 
విట్లు, దురాశ్పరులు, అనేక రకాల 
పాపాలు చేసినవారుగూడ లౌకికమైన 
లభింకోరి ఆయనను దరిశిించేవారు. 
ఆయన సని్నధని వినియోగిించుకొని 
బాగుపడక పాపాలక్ లోనయేయావారిని 
ఆయన విడిచ పెటేటువారు. వారి 
న్యాయసత్మింతో కఠినమైనది. 
‘గర్భింలోని బిడడి అడడిిం తిరిగినపుడు 
మన బిడడినైన్ సరే కోసివేయవలసిిందే’ 
అనేవారు.

నవింబరు 5,1918న ప్రొఫెసర్ 
జి.జి.న్రేకు తన సాటి సాయిబాబా 
భక్తుడైన ద్ద్సాహెబ్ ఖాపరేడిక్ 
యిల ఒక జ్బులో వ్రాసాడు:

సపెటుింబరు 28, 1918న శ్రీసాయికి 
కొించెిం అసవాస్త చేసిింది. నేను అకోటుబర్ 
2న శ్రిడీ వళ్ళాను. ఇల అసవాస్త చేసిన 
17వ రోజున ఆయన మహాసమాధ 
చెింద్రు. ఆ చవరి రోజులలో ఆయన 
ఆహారిం తీస్కొనడిం మానేసి బాగా 
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శుష్కుించపోయారు. ఆయన తరచుగా 
ఏదో ఒకటి అింట్నే వున్్నరు. 
కాని ఆ మాటలేవీ న్క్ గురుతులేవు. 
అపుడు సోదరుడు ద్ద్సాహెబ్ 
గూడ శ్రిడీలోనే వున్్నరు. బాబా 
ఆయనను తమ మహాసమాధకి ముిందే 
బింబాయికి పింపివేశ్రు. అయిన్ 
తరావాత బాబా పరిసి్తి ఏమీ బాగాలేదని 
తెలియగానే అతడు మరల ఆత్రుతగా 
శ్రిడీ చేరాడు. ఆ తరావాత మూడు 
రోజులక్ సాయి పరమపదిించారు.

అింతక్ముిందు ఒకటిన్నర 
సింవతసురింనుిండీ న్న్సాహెబ్ 
నిమోనకుర్ సాయి సని్నధలోనే వుింట్ 
వారిని రాత్రిింబగళుళా కనిపెట్టుక్నే 
వున్్నడు. మహాసమాధ చెిందడానికి 
రిండు రోజులు ముిందువరకూ గూడ 
బాబా రోజూ లెిండీకి వళ్ళావసతునే 
వున్్నరు. అలనే భక్తుల సహాయింతో 
నితయామూ భక్క్ వళ్ళావసతునే వున్్నరు. 
ఇక రిండు రోజులలో నిరాయాణిం 
చెిందుతారనగా ఆయన భక్క్ వళళాడిం 
మానివేశ్రు. తరచుగా సాయి తమ 
భక్తులతో, ‘మీరవరూ శోకిించగూడదు!’ 
అని హెచచిరిస్తున్్నరు.

తమ జీవితింలో చవరి క్ణిం 
వరకూ గూడ సాయి సింపూరణుమైన 
ప్రజఞాతో వున్్నరు. న్డు మధ్యాహ్నిం 
ఆరతి పూరితుకాగానే బాపూసాహెబ్ 
జోగ్, కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్ మొ॥న 
భక్తులిందరిన్ ‘గదులక్ వళ్ళా భోజనిం 
చేయమని’ ఆయన ఆదేశ్ించారు. 
నితయామూ మామూలుగా వీరిందరూ 
ఆయనతో కలిసి మశీదులోనే 
భోజనిం చేసేవారు. వారింతా తమ 
తమ గదులక్ వళళాగానే సాయి తమ 
భౌతికదేహిం విడిచ పెటాటురు. తమ 
యథాసా్నింలోనే ఎపుపుడూ కూరుచినటేలు 

కూరొచిని, భయాయాజీ మీదక్ వొరిగి 
చవరి శ్వాస విడిచారు.

అింత తీవ్రింగా అని్న రోజులు 
అసవాస్తగా వున్నపుడు గూడ బాబా 
ఒకకుసారిగూడ నేలపై విశ్రమిించలేదు. 
రోజింతా కూరొచినే వున్్నరు. చావడిలో 
నిద్రిించన రాత్రులపుపుడు మాత్మే 
ఆయన హాయిగా కాళుళా చాపుకొని 
పడుకొనేవారు.

అింతిమక్ణింలో ఆయన శ్వాస 
ఆగిపోవడిం చూచన భాగోజీ ఆ 
విషయిం నిమోనకుర్ తో చెపాపుడు. 
వింటనే నిమోనకుర్ పెదదిగా ‘దేవా!’ అని 
గుిండెలు బ్రదదిలయేయాల శోకిించాడు. 
మరుక్ణమే సాయి కను్నలు తెరచ 
సమాధ్నింగా ‘ఓయ్’ అని పలకురు. 
ఇది జరిగినది మింగళవారిం 
మధ్యాహ్నిం 2గింII35 నిIIలక్. 

న్టి రాత్ింతా బూటీ 
వాడాలో సమాధ త్వువాత్న్్నరు. 
మరుసటిరోజు ఒక యిబబాింది 
కలి్గింది. బింబాయినుిండి అమీన్ 
భాయ్ సకకుర్ వసతు కోపరా్గవ్ నుిండి 
ఆవ్రి మమలతుద్రును తీస్క్వచచి 
ఒక వివాదిం లేవనతాతుడు. అతడు 
బాబాదేహాని్న ఆరుబయట పలింలో 
సమాధ చేయాలన్్నడు. అపుపుడు 
అచట చేరిన భక్తుల అభప్యిం 
సేకరిించారు. ఎక్కువమింది బాబా 
దేహాని్న బూటీవాడాలోనే సమాధ 
చెయాయాలన్న అభప్యిం వలిబుచాచిరు. 
ఆ విషయిం జిలలు కలెకటురుక్ 
గూడ తెలిపారు. ప్రతివాదులి్న తమ 
మనస్సులు మారుచికొనేలగా బాబాయే 
ప్రేరేపిించారు.

బుధవారిం సాయింత్ిం 
బాబా దేహాని్న శ్రిడీలో ఊరేగిించ 
బూటీవాడాలోనే హాలులో వుించారు. 

ఆ సమాధ క్రత్వింతా హిందూ 
సింప్రద్యిం ప్రకారమే జరిగిింది.

అింతక్ న్లుగైదు రోజులు 
ముిందు సోన్ అనే భక్తుని తలిలుని 
పిలచ, ‘ఈ మశీదులోను, చావడిలోను 
వుిండటిం న్క్ రోతగా వున్నది. 
ఇకకుడనుిండి నేను వళ్ళా (బూటీ) వాడాలో 
వుింటాను. నను్న అకకుడే కనిపెట్టుక్ని 
అిందరూ వుింటారు’ అన్్నరు బాబా.

అింతక్ న్లుగైదు సిం॥లక్ 
పూరవామే శ్రీమతిజోగ్ క్ ఆయన 
అచచిటి ఆరుబయట ప్రదేశిం చూపిించ, 
‘ఇకకుడొక పెదది భవనిం లేస్తుింది. అపుడు 
నేనికకుడ కూరొచిని వుింటాను’ అని 
చెపాపురు. మహాసమాధ అయిన రోజున 
భక్తులు ₹.2,400/-లు పోగుచేసి 
భారీయెత్తున అన్న సింతరపుణ చేసారు.

బాబా దేహాని్న ద్ద్పు 36 
గిం॥  వుించన్ అది కొించెింగూడ 
బిగిసిపోలేదు. ఆయన పరమపదిించన 
మరురోజు, అింటే బుధవారింన్డు, 
వారి నోటినుిండి కొదిదిగా రకతుిం 
వచచిిందిగాని, శరీరిం గటిటుపడలేదు. ఎట్ 
కదిలిసేతు అట్ అతి స్న్యాసింగా 
వింగిింది. పాత కఫీ్న విపపుడింగూడ 
ఎింతో త్లికగా వీలుపడిింది.

      బాబా మహాసమాధ చెింద్క 
అహ్మద్ నగర్ జిలలు ప్రభుతావాధకారులు, 
పుర ప్రముఖులూ కలసి శ్రీసాయి విడిచ 
వళ్ళాన వస్తుసామగ్రికి అధకారులైన 
వారస్లు, లేక బింధువులు ఎవరైన్ 
వుింటే వాటిని సావాధీనిం చేస్కోవచచిని 
ప్రకటిించారు. కాని అలటి వారవరూ 
ముిందుక్రాలేదు. ఆయన పత్రిలో 
జని్మించన మాట నిజమైత్ ఎవరైన్ 
ముిందుక్ వచేచివారేగద్!
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ద్విరకామాయి  అనుభవమయండపము

అది 1947. నేను బెల్గింలో ఆరవ 
తరగతి చదువుత్న్్నను. 

ఒకరోజు మా బింధువులొకరు ఆ 
వ్రిలో ఒక రైలేవాసేటుషన్ మాసటుర్ 
గారిింటోలు జరుగుత్న్న సాయిబాబా 
పూజక్ తీస్క్వళ్ళారు. ఎని్న జన్మల 
పుణయాఫలమోగాని అకకుడున్న ఆ చకకుని 
సాయి చత్పటిం నను్న మింత్ముగు్ధణ్్న 
చేసిింది. హృదయపూరవాకింగా 
తలవించ సాయికి నమసకురిించాను. 
ఆయన చరునవువాతో న్ నమసాకురిం 
స్వాకరిించ ఆశీరవాదిించనట్లు న్ 
హృదయానికి అనిపుించింది. న్టి 
నుిండి నేను శ్రీసాయి భక్తుడనయాయాను. 
ఆయనదపపు న్క్ వేరొక యిషటుదైవిం 
లేరు. న్ జీవితింలోని ప్రతి 
రింగింలోనూ ఆయన నను్న సరియైన 
మారా్గన నడిపిసతు కాపాడుత్న్్నరు. 
ఆయన భక్తుడను కాగల్గడమింతటి 
భాగయామోననిపుస్తుింది. నేను జన్మతాః 
నిరుప్ద క్ట్ింబానికి చెిందినవాడనే 
గాని సాయి అనుగ్రహమనే 
మహాభాగయాిం నను్న వరిించింది. 
ఆయన అపారకృపతో జీవితిం చలలుగా 
సాగిపోత్ింది.

 న్ జీవితిం పడవున్ ఏది 
కోరిన్ సాయి నరవేరుసతు వచాచిరు. 
ఒకకు మరువలేని సని్నవేశిం వ్రాసాతును. 

ఏప్రిల్ 1982లో ఒకరోజు అకసా్మత్తుగా 
న్ భారయా నను్న పిలచ 12, 15 
సింవతసురాల వయస్గల మా యిదదిరు 
అబాబాయిలకూ ఉపనయనిం చేయాలన్న 
కోరిక వయాకతుిం చేసిింది. అింత్గాదు, 
మా క్ట్ింబింలో అదే శుభకారయాిం 
గనుక మా బింధుమిత్రులిందరిన్ 
పిలుచుకొని మహావైభింగా 
శుభకారయాిం జరిపిించాలని గూడ 
గటిటుగా కోరినది. ఆమ చెపిపున ప్రకారిం 
లెకకువేసేతు ఆ రోజులలోనే ఆ వేడుకక్ 
₹5000/-  ఖరుచి అయేయాలవున్నది. 
న్క్ న్ నలసరి జీతిం తపపు మరొక 
ఆద్యమేమిలేదు. ఏమైన్ ఆమ 
కోరిన ఆ ఒకకు కోరికనూ నరవేరచిక 
ఆమను అసింతృపితు పరచడమిషటుిం లేక 
“సాయి దయతలుసేతు తపపుక అలనే 
చేద్దిిం!” అన్్నను. వింటనే న్ మితృడైన 
గోపీన్థ్ యిింటికి వళ్ళాను. వారిింట 
ఒక పెదది సాయిపటమున్నది. అకకుడ 
భజన సతసుింగాలూ జరుగుతాయి 
గనుక అది మాకెింతో పవిత్మైన 
చోట్. అకకుడక్వళ్ళా సాయిని ప్రి్ించ, 
యీ విషయింలో వారి ఆజఞాయేమో 
తెలుస్కోవాలని ఆ పటిం ముిందు 
చీట్లు వేసాను. ఆ శుభకారాయానికి 
ఉపక్రమిించమన్న ఆదేశమే వచచిింది.

ఇింకే! కొిండింత ధైరయాింతో 

వింటనే న్ ప్రయత్నమారింభించాను 
ఒక వారానికలలు సాయి భక్తుడైన 
ఒక మిత్రుడు ₹1500/- అపిపుచాచిడు. 
అదే సమయానికి ₹1500/- న్క్ 
ఆఫీస్ నుిండి అడావానుసుగా వచచిింది. 
అింత్గాదు అపపుటికి అయిదు 
మాసాలుగా తెగని సమసయా తీరి న్ 
సలవు జీతిం తాలూక్ ₹1000 
సమయానికి అిందిింది. ఆరి్కింగా 
అని్న ఏరాపుట్లు జరిగాయి. కాని వచేచి 
బింధుమిత్రులిందరికీ సరిపడే విడిది 
దొరకాలిగద్? నేన్ పైకము అింది 
న్ ప్రయతా్నలు ప్రింభించేన్టికే 
ఆ వ్రిలో కళ్యాణ మిండపాలు, 
సత్రాలు పెళ్ళాళళాకూ, ఉపనయన్లకూ 
‘బుక్’ అయిపోయాయి. కారయాిం 
సరిగా నరవేరదేమోనన్న భయిం 
కలి్గింది. కాని సరిగ సమయానికి 
ఒక సహృదయుడైన వరతుక్ని సాయి 
ప్రేరేపిించారుగాబోలు, మేము అడిగీ 
అడుగకముిందే తమ పెదది భవన్ని్న 
మాక్ విడిదిగా యిచాచిడు. శుభలేఖ 
శ్రిడీకి కూడ పింపాము.

ఆ రోజుక్ బింధుమిత్రులిందరూ 
వచాచిరు. గణపతి హోమింతో మే 
25, 1982న కారయామారింభమై 
వైభవింగా కొనసాగుతోింది. ఇింతగా 
దయచూచ అనుగ్రహించన సాయి 
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మా ఆహావాన్ని్న పురసకురిించుకొని 
ఏదో ఒక రూపింలో తపపుక వసాతురని 
మా అిందరి విశ్వాసిం. కనుక వింటలూ 
ఏరాపుట్లు అన్్న మా తోడలులుడుగారికు 
అపపుగిించ ఏ రూపింలోనైన్ సాయి 
రాగలరు గనుక జ్గరూకతతో 
వుిండమని హెచచిరిించాను. 
ఆయన ఆ మాట అింతగా 
విశవాసిించలేదుగాని, తనకేమాట 
రాక్ిండా చూచుకోవాలనిమాత్ిం 
కొించెిం గురుతుగా గమనిస్తున్్నడు. 
సరిగా బ్రహో్మపదేశమైింది. వింటగూడ 
పూరతుయిిందో లేదో ఎవరో ఒక గురుతు 
తెలియని సాధువు తిన్నగా పిందిరింత 
తిరిగి తిరిగి మౌనింగా వింటశ్లలో 
ప్రవేశ్ించ నిలబడాడిడు! ఎవరిన్ 
లోనికి రావడానికి అనుమతి గూడ 
అడుగలేదు. వింటనే మాతోడలులుడు 
గమనిించ, వారే సాయి అని గురితుించ 
వారికి మొదట భక్ భకితు శ్రద్ధలతో 
సమరిపుించాడు. ద్నిని తీస్కొింట్నే 
ఆయన చరునవువాతో వళ్ళాపోయాడు!!

నేను ఆహావానిించనది 250 
మిందిని. ఏరాపుట్లు గూడ అింతమిందికి 
సరిపడేలగే చేశ్ము. కాని వచచిన 
చుటటుపకాకులిందరూ కలసి 5, 6 
విందలక్ పైన వున్్నరు. అయిన్ ఏ 
కొరతా, రభసా లేక్ిండా అని్న చకకుగా 
తృపితుగా జరిగిపోయాయి. అపుపుడు న్ 
అిండన వారే నిలిచారు.

- జీ.వి. వైద్య

నేను మద్రాస్లో 1950 ప్ింతాలలో 
నివసిించాను. ఒకన్టి 

మధ్యాహ్నిం శ్రీ రామారావుగారనే 
వృదు్ధలు మా యిింటికి వచచి వారికి న్ 

ప్రు పరిచతమై నను్న చూడడానికి 
వచాచినని చెపిపు మాటల సిందర్భములో 
“మీరు సాయిబాబాను చూశ్రా?” 
అన్్నరు. నేను చన్న పిలలువాడుగా 
బెింగుళూర్ లో ఉన్నపుపుడు వారి 
గురిించ విన్్ననని చెపాపును. “అయిత్ 
మీరు ప్రతి గురువారిం వారిని 
స్మరిించ ఉపవాసముింట్ిండిండి. 
జీవితాింతము వారి రక్ మీక్ 
ఉింట్ింది” అన్్నరు. ఆ మాటక్ 
ఋజువు ఏమిటని అడిగాను.

“అయిత్ న్ అనుభవిం 
చెబుతాను వినిండి. న్క్ పసితనిం 
నుిండీ మూర్ఛవాయాధ వుిండేది. 
మా తలిలుదిండ్రులు ఎనో్న వైద్యాలు 
చేయిించారు గాన్ అవి అన్్న 
నిషపు్యోజనమైన్యి. న్క్ 
వివాహమైన్ గూడా న్క్ మూర్ఛలు 
వసతుిండేవి. ఒకరోజు నేను న్ భారయా 
రైలోలు ప్రయాణిం చేస్తున్్నము. మా రైలు 
పెటటులో ఒక మూలనుిండీ అకసా్మత్తుగా, 
“ఏయి లే న్కేమయినది?” అన్న 
గదమాయిింపు వినిపిించింది. నేను 
తృళ్ళాపడి తలెతితు చూచాను. ఆ మూల 
కాష్యవసా్రాలు ధరిించన ఒక వయాకితు 
కూరుచిని ఉన్్నరు. వారిని చూడగానే 
నేను ఒకకు గింత్న లేచ కూరుచిన్్నను. 
కాన్ మరల చూసేతు ఆ మూల ఎవవారూ 
లేరు! ఆ క్ణిం నుిండీ నేటి వరకూ 
న్క్ మూర్ఛరాలేదు. కొదిది రోజుల 
తరావాత యిల జరిగిన సింగత్ పూరితుగా 
మరిచిపోయాను. తరావాత ఒక రోజు ఒక 
మహన్యుని పటిం చూచనపుపుడు, 
అిందులో అలన్డు న్క్ రైలుపెటటులో 
దరశినమిచచిన సాధువుగారి పోలికలు 
కనిపుించాయి. విచారిించన మీదట 
వారు శ్రిడీ సాయిబాబా అని తెలిసుింది. 
న్క్ మూర్ఛవాయాధ శ్శవాతింగా 

నివారిించ కాపాడినదెవరో ఆ క్ణింలో 
అర్మైింది. సాయి అనుగ్రహమింటే 
యిల ఉింట్ింది”.

ఈ ల్ల చెపాపుక వారు మా 
యిింటోలు భోజనిం చేసి వళ్ళాపోయారు. 
నేను మరల వారినన్నడూ చూడలేదు.

ఆకసి్మకింగా శ్రీ రామారావుగారి 
నుిండి సాయి మహమ గురిించ 
విన్్నక ఒక సాయిబాబా పటిం కొని 
యిింటిలో పెట్టుకోవాలనుక్న్్నను. 
రిండు రోజుల తరావాత మటిటుతో చేసిన 
వివిధ దేవతామూరుతుల విగ్రహాలనమే్మ 
వాడు మా యిింటి ముిందుక్ 
వచాచిడు. వాటిలో చకకుని సాయిబాబా 
మూరితు గూడా ఉిండడిం నేనూ, న్ 
భారాయా గమనిించాము. ద్ని్న కొని 
మా యిింటిలో పూజ్ మిందిరములో 
పెట్టుకొన్్నము. న్డు మా యిింటికి 
మా సదు్గరువొచాచిరని తలచ 
సేవిించుకోన్రింభించాము. తరావాత 
ఉదోయాగరీతాయా మద్రాస్ నుిండీ పింజ్బ్ 
రాష్్రానికి, తరావాత బెింగుళూర్ క్ 
బదిల్ అయాయాము. మా సామానింతా 
ఒక చోటి నుిండీ యిింకొకచోట్క్ 
తరలిించనపుపుడు మా పూజలోని 
యితర దేవతా విగ్రహాలన్్న 
విరిగిపోయినపపుటికి సాయిబాబా 
విగ్రహిం మాత్ిం చెక్కు చెదరకపోవటిం 
మాక్ విశేషమనిపుించింది. మేము 
విగ్రహిం యిింటోలు పెట్టుక్న్నపపుటి 
నిించీ ప్రతి గురువారిం ఉపవసిసతునే 
ఉన్్నము.

- రచయిత విఠల్ రావ్ పవార్, 
బాంగుళూర్.
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ఆచారుయాని అద్భుత లీలలు

పూజయాశ్రీ భరద్వాజ 
మహారాజ్ ల్లవైభవాని్న 

సళూలురుప్టక్ చెిందిన 
మోహనరడిడిగారు ఈవిధింగా 
తెలియచేస్తున్్నరు --

                                                   
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు న్క్ 

13 లేక 14 సింవతసురముల వయస్ 
వున్నపపుటినుించ పరిచయిం. వారు 
సళూలురుప్టక్ వసతుిండేవారు. వారిని 
ఊరేగిింపుగా తీస్క్ని వచేచివారు. 
మాకిందరికి ఆయన దేవుడు. ఆయన 
వసేతు మాక్ పిండుగలగా వుిండేది. 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి సని్నధ అిందరికీ 
ఎింతో ఆనిందద్యకింగా వుిండేది. 

ఇలగే ఒకసారి పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారు వచచినపుపుడు వారు 
పడుక్ని వుింటే కాళుళా పడుత్న్్నను. 
ఒక అర్ధగింట  ద్టిింది. ఆయన, 
‘ఇింక చాలు!’ అనరు, న్కేమో చేత్లు 
నొపిపు పుడుత్న్్నయి. అపుపుడు నేను 
చన్న పిలలువాడిని. ఇల అనుకోగానే 
కొింతసేపటికి లేచారు. తరవాత వారికి 
అిందరిం కలిసి సా్ననిం చేయిించాము. 
హారతి ఇచాచిము. పూలమాలలు వేసి 
నమసాకురిం చేస్క్న్్నము. ఆయన 
అిందరిన్ సమానింగా ప్రేమిించేవారు.

పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు విద్యానగర్ 
లో వున్నపుపుడు ఎక్కువగా వారి దగ్గరికి 

వళుత్ిండేవాళళాిం. ఏవో చాల ప్రశ్నలు 
అడగాలని వళ్ళావాడిని. అపపుటికే 
ఒకరిదదిరు వుిండేవారకకుడ. ఆయన 
వారితో సతసుింగిం చేసతుింటే న్క్ 
కావలసిన సమాధ్నిం వచేచిసేది!

ఆయనకి మన మనస్లో 
ఏముిందో తెలిసి పోయేది! 
మనిష్ని చూడగానే వాళళా మనస్ని 
చదివేసేవారు. ఆయన మాక్ నడిచే 
దేవుడు. నేను న్ కళళాని , న్ నుదిటిని 
వారి పాద్లక్ ఆనిించ నమసాకురిం 
చేస్క్నేవాడిని. ఒకచేతోతు ఊదీ పెటిటు, 
ఇింకొక చేతితో వీపు మీద తటేటువారు. 

పూజయాశ్రీ మాసటురుగారిది చాల 
ఆకరషిణీయమైన రూపిం. ఎర్రటి 
మేనిఛాయ, చమక్ మని మరిసే కళుళా, 
చూస్తుింటే అలగే చూడాలనిపిించేది. 
శ్ింతి అనుభవిించాలింటే ఆయన 
దగ్గరకి వళ్లు కూరుచిింటే చాలు, ఎింతో 
ప్రశ్ింతింగా వుిండేది. ఆయన 
దగ్గరనుించ వచేచిసేటపుపుడు వనకికు 
వనకికు నడుసతు ఆయనని చూస్క్ింట్ 
వచేచివాళళాిం. వారు ధరిించే గళళా 
లుింగీలు మా సళూలురుప్ట నుించే 
తీస్క్పోయేవాళళాిం. ఆయన కాలేచి 
సిగరట్లు కూడా సమరిపుించుకొనేవాళళాిం. 
నేను కాలేజీ చదువుకి వచాచిక సిగరట్లు 
కాలచిడిం అలవాటయియాింది. ఒకసారి 
కలలో పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు ఈ 

విషయమై మిందలిించారు. ఇక 
అపపుటినిించ కాలచిడిం మానుక్న్్నను.

ఒకసారి సమే్మళనిం నలూలురులో  
పెటాటుల, సతయావేడులో పెటాటుల అని 
తరజున భరజున జరుగుతోింది. ఎట్ 
త్లుచికోలేక్ిండా వున్్నము. అపుపుడు 
కలలో పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు నలూలురు 
వచచినట్లు, మేము పాదనమసాకురిం 
చేస్కోగానే, “పదిండి, చాలమింది 
వచాచిరు. వాళలుిందరికీ భోజన ఏరాపుట్లు 
చేయాలి” అని వారు కూడా మాతోపాట్ 
కలిసి వడిడిించనట్లు  దరశినమైింది. 
అపుపుడు నలూలురులోనే సమే్మళనిం 
చేశ్ము. 

పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి దయవలన 
వింకయయాసావామి, చవటిం అమ్మ, 
రామిరడిడి తాత దరశినిం చేస్క్న్్నము. 
అలగే ఒకసారి కాళహసితులో వుిండే 
గోపాలసావామిని దరిశిించుకోవడానికి 
వళ్లును. ఆయన ఒక చోట వుిండరు. 
ఎకకుడెకకుడో తిరుగుతూ వుింటారు. 
అట్వింటి సమయింలో పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారిని హృదయపూరవాకింగా 
స్మరిించుకోగానే వింటనే 
ప్రతయాక్మయేయావారు! ఒకొకకుసారి 
ఆయన అట్ తిరిగివుింటే పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారిని తలుచుకోగానే 
వింటనే ఇట్ తిరిగేవారు! పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారికి, వాళలుకీ భేదమే 
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లేదనిపిించేది. 

ఈరోజు నేను ఇల చెపపుడిం 
కూడా పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి ల్లే! 
కారణిం, ల్లలు చెపపుమింటే    ఇపుపుడు 
ఏమి చెపపుగలను? చాల కాలిం 
అయిపోయిింది కద్, తరవాత 
చూద్దిమనుకొన్్నను.  ఆ రోజు 
పారాయణ గ్రింథమైన ‘మహాత్్మల 
ముదుదిబిడడిడు’ తెరిచాను. ద్నిలో 
విజయవాడలో వున్న రత్నక్మారిగారి 
అనుభవిం వచచిింది. పూజయాశ్రీ 
మాసటురుగారు ఆవిడని, “బాబా 
అనుభవాలు ఒక డైరీలో వ్రాసి 
పెట్టుకోమా్మ!” అింటే, “ఎిందుక్ 
మాసటురుగారు? న్క్ తెలుస్, 
ఆయనక్ తెలుస్ కద్!” అింటారు. 
అపుపుడు పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు, 
“అల అనుక్ింటే  ఈన్డు బాబా 
చరిత్ వచేచిదే  కాదు!” అింటారు.  అది 
చదివాక న్క్, ‘నిజమే కద్! ఇింతటి 
మహోపకారిం చేసిన వారి గురిించ 
చెపపుకపోత్ ఒకరకింగా ద్రోహిం చేసిన 
వారమౌతామ’ని అనిపిించ, ఇల 
పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి అనుభవాలు 
మీతో పించుకోవడిం జరిగిింది.

న్ చన్నతనింనుించ ఇపపుటివరక్ 
న్ జీవితింలో జరిగిన అని్న 
విషయాలలోనూ పూజయాశ్రీ మాసటురుగారి 
అనుగ్రహిం అనుభవిసతునే వున్్నను. 
మనసఫూరితుగా ఒకకుసారి వారి పాద్లు 
పట్టుక్ింటే చాలు, ఎపపుటికీ వారు 
మనలను వదలరు. వారు విద్యానగర్ 
నుించ  ఒింగోలు వళ్ళాక ఎక్కువగా 
కలవలేకపోయాను. ఇపపుటికీ మాలో 
కొింతమిందిమి చాల బాధపడుతూ 
వుింటాము. ‘అింతటి దతాతువతారిం 
మనక్ లభసేతు చాలవరక్ లౌకికమైన 
వాటికే ఉపయోగిించుక్న్్నమే!’ అని.  

దేవుడికి ఎల దణణుిం పెటాటులో నేరిపుించింది 
ఆయన. ఈన్డు ఇింతమాత్ిం 
క్రమశ్క్ణతో, సింసాకురింతో 
బ్రత్క్త్న్్నమింటే కారణిం ఆయన. 
పూజయాశ్రీ అలివేలుమింగమ్మతలిలు 
కూడా అింతటి కరుణమయురాలు. 
అట్వింటి దింపత్లని  ఇక ఎపుపుడూ 
చూడబోము. వారు ప్రపించానికి సాయి 
ప్రసాదిించన ఒక వరిం. సరవాకాల 
సరావావస్లయిందు  వారి  కృపాశీస్సులు 
మాపై ఎలలుపుపుడూ వుిండాలని 
కోరుక్ింట్, కృతజఞాతాపూరవాక 
నమస్సులు తెలియచేస్క్ింట్న్్నను.

ఒింగోలుక్ చెిందిన శ్రీమతి 
రాధ్ మనోరింజని 

దేవి గారు పూజయాశ్రీ భరద్వాజ 
మహారాజ్ ల్లవైభవాని్న ఈ విధింగా 
తెలియచేస్తున్్నరు---

మాది ఒింగోలు. మావారు 
టీచర్. స్మారు 2007 లో వయాకితుగత 
కారణలవలన మావారు నను్న విడిచ 
మా అతతుగారిింటోలునే  వుిండేవారు. న్క్ 
చాల బాధగా వుిండేది. ఇదివరక్ 
నేను ప్రతిరోజూ బాబా మిందిరానికి 
వళ్ళాద్నిని. కొింతకాలిం నుించ  
సమసయాలు ఎదురొకుింట్ గుడికి 
వళళాలేదు. 

ఎిందుకో  ఒకరోజు 
వళ్లులనిపిించ బాబాగుడికి వళ్ళాను.  
అకకుడ పూజయాశ్రీ భరద్వాజ మాసటురుగారు 
వ్రాసిన ‘శ్రీ సాయి ల్లమృతిం’ గ్రింథిం 
చదవాలనిపిించ కొనుక్కున్్నను. 
అకకుడివాళుళా అిందరూ, “గురువారిం 

నుించ పారాయణ మొదలుపెటటుిండి!” 
అని చెపాపురు. కాన్ నేను కొనిన రోజునే 
అింటే బుధవారిం రాత్రి 8-30క్ ఆ 
గ్రింథాని్న చదవడిం మొదలుపెటాటును. 
పుసతుకిం ఒకసారి చదవడిం పూరతుయిింది.

ఒక వారిం రోజుల తరావాత 
నేను బాధపడుతూనే నిదపోయాను. 
అపుపుడు న్కొక సవాప్నిం వచచిింది. బాబా 
మావారి చెయియా పట్టుక్ని వస్తున్్నరు. 
కళుళా తెరిచ చూసేతు అది కల మాత్మే. 
ఇల అదే సవాప్నిం తెలలువారూలు చాలసారులు 
వచచిింది. ఉదయిం నిదలేచేటపపుటికి 
మావారు తనింతట తానే న్ దగ్గరక్ 
వచేచిశ్రు.  ఇది జరిగి స్మారు 
పన్నిండు ఏళుళా కావసోతుింది. శ్రీ సాయి 
ల్లమృతము పారాయణ వలలు న్క్ 
ఇింత మించ జరిగిింది. ఇింతటి 
మహమ గల పవిత్గ్రింథాని్న మనక్ 
అిందిించన పూజయాశ్రీ మాసటురుగారు 
ఎింతో గొపపువారు. ఆయనక్ ఏమిచచి 
ఋణిం తీరుచికోగలను?

న్క్ ఎట్వింటి సమసయా వచచిన్ 
ఒకసారి ‘శ్రీ సాయి ల్లమృతము’ 
గ్రింథిం పారాయణ చేస్క్ింటే చాల 
ప్రశ్ింతముగా వుింట్ింది.

పూజయాశ్రీ మాసటురుగారిని  
సశరీరింగా నేను దరిశిించలేకపోయాను. 
ఒింగోలులో వుిండి కూడా  ఆయనను 
చూడలేకపోయానే అని చాల బాధగా 
వుింట్ింది. నేను వారిని దరిశిించక్న్్న, 
పూజిించక్న్్న వారు  న్ క్ట్ింబాని్న 
నిలిపారు. ఆయన చేసిన మేలు 
నేనన్నటికీ మరిచిపోలేను.

న్క్ ఏ సమసయా ఎదురైన్ 
బాబాను, పూజయాశ్రీ మాసటురుగారిని 
ప్ర్ిసాతును. ఆ సమసయాలు తీరిపోతాయి.
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