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శ్రీ సాయిబాబా జీవితచరిత్రంతా 
మత సామరసాయానికి చక్్కని 

మచ్చు తునక్! గొప్్ప ధృవతార!  
ఆయన ఒక్ మతానికి చెరందక్ అనిని 
మతధర్మాలకు చెరందారు. 

హి రం దు వు ల వ లె 
నిరతాగ్నిహోత్ము నిర్వహిరంచారు. 
మసీదుకు ‘దా్వరకామాయి’ 
అని పేరుపెట్టి దాని ఎదుట 
తులసి ప్రతిష్టిరంచారు. 
ర్మనవమి, గురుపూరిణిమ వరంట్ 
ప్రండుగలు జరుపుకొమమాని 
మనని ప్రోత్సహిరంచారు. 
విష్ణిసహస్రనామము, ఏక్నాథ 
భాగవతము, జ్ఞానేశ్్వరి, 
వివేక్చూడామణి, భావార్థ 
ర్మాయణము, యోగవాసిష్్ఠము 
వరంట్ గ్రంథాలు చదవమని 
హిరందువులను ప్రోత్సహిరంచేవారు. 
వారితో తమ గురువు ‘వెరంకూసా’ అని 
చెప్్పరు. హిరందూధర్మానికి చెరందిన శ్రీ 
నృసిరంహ సరస్వతి,  అక్్కల్్కట సా్వమి, 
తపోవన సాధువు, గురుఘోలప్ 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

మహార్జ్, ధునివాలా దాదా 
మహార్జ్ వరంట్ సిద్ధపురుష్లు తమ 
రూప్లేనని నిరూపిరంచారు. ఆయా 
దేవతలకు చేసుకునని మొకు్కలు 
నివేదనలు సమరి్పరంచటరం మరిస్తే, 
ఆ విష్యరం చెపి్ప తీసుకొనడమో, 
ఆ భకుతేడు తమను ప్సుతేరంచాడనో 
చెపే్పవారు. చెననిబసప్్ప, వీరభద్రప్్ప 
అనే వెనుక్ట్ భకుతేలు దే్వష్ము, 
అసూయల వలన ప్ము, క్ప్్పలుగా 
ఎలా జనిమారంచారో వివరిరంచారు. 
వెనుక్ట్ తమ స్నిహితులు దే్వషాల 
వలన ఈ జనమాల్ రెరండు మేక్లుగా 
ఎలా జనిమారంచారో చెప్్పరు. ఇలానే 
యిరంకా ఎరందరి గురిరంచో చెపి్ప 
హిరందూ, బౌద్ధ, జైన ధర్మాలకు 
కొమమాయనదగ్న పునర్జనమా సిదా్ధరంతానిని 
ధృవప్రచారు. వేదమరంత్రం 
మరచిన దక్షిణాది బ్రాహమాణులకు 
వేదమరంత్రం గురుతే చేశారు. భగవద్గీత 
శ్లోకానికి అది్వతీయమైన వివరణ 
యిచాచురు. భజన, ఏకాహము, 
సప్తేహము వరంట్వాట్ని 

మత సామరసాయానికి 
మచ్చుతునక

భావయుక్తేరంగా చేసుకోమని భకుతేలను 
ప్రోత్సహిరంచేవారు. వారికి తీవ్రంగా 
జబ్బు చేసినపు్పడు ఆరోగయారం కోసరం 
భకుతేలు శారంతులు, అభిషేకాలు, 
పూజలు చేయిస్తే అరంగీక్రిరంచారు. 
భకుతేలు తమ హైరందవ ఆచారము 
ప్రకారము చరందనమదిది ధూప్ద్ప్లతో 
పూజిస్తే అరంగీక్రిరంచారు. తమ 
అవసానదశ్ల్ ‘ర్మ విజయము’ 
అనే గ్రంథరం చదివిరంచ్కుని శ్రద్ధగా 
వినానిరు. వారి చెవులకు హిరందువుల 
వలే చిలులోలురండేవి.

శ్రీ సాయిబాబా తమను గురిరంచి 
ఈ ‘పేద ఫకీరు’ అని వయావహరిరంచేవారు. 
మీసరం, గడ్డరం, తల ఆ ప్ద్ధతి ల్నే 
క్షౌరము చేయిరంచ్కునేవారు. ముసిలోరం 
భకుతేలు నివేదనలు తెచిచునపు్పడు 
ముసిలోరం సారంప్రదాయరం ప్రకారరం 
ఫాతిహా చదివిరంచడమో, చదవడమో 
చేస్వారు. ఖుర్న్ మరంత్రాలకు 
సరయిన అర్థరం ఫకీరలోకు, హాజీ సిదిదిక్ 
వరంట్ ప్రండితులకు బోధిరంచేవారు. 
ముసిలోరంలతో క్లిసి ర్త్రి సమయాలల్ 
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తాకియాకు వెళ్లో కాళ్్ళకు గజ్జలుక్ట్టి 
అరబ్బు, ఫార్్స భాష్లల్ ప్టలు 
ప్డేవారు. రరంజ్న్ వరంట్ 
ముసిలోరం ప్రండుగలు, ఉరుసువరంట్ 
వేడుక్లు జరుపుకొమమాని ముసిలోరం 
భకుతేలను ప్రోత్సహిరంచేవారు. 
ముసిలోరం ఫకీరులో, మహనీయులు 
ఎరందరో ఆయనను తమ తమ 
సారంప్రదాయానికి చెరందిన శ్రేష్్ఠడైన 
మహనీయుడుగా ప్రిగణిరంచి, 
తమ ముసిలోరం శిష్యాలను ఆయన 
దర్శనానికి ప్రంపేవారు. అట్టి వారికి 
సాయి తానే గురువై వారిని ఉతతేమ 
దశ్కు తీసుకొచాచురు. ముసిలోరంలతో 
తమ గురువు పేరు ‘రోష్న్ షా’ అని 
చెప్్పరు. తమ నిర్యాణానికి మురందు 
ఔరరంగాబాదుల్ని ష్రంష్ద్దిన్ మియా, 
బనేనిమియా అనే ఫకీరలోకు క్బ్రు 
చేసి ముసిలోరం సారంప్రదాయానుసారరం 
మౌలు, ఖవా్వలీలు ప్డిరంచి, 
నియాజ్(అననిదానము)చేయిరంచారు. 
అలాలోను నిరరంతరము సమారిరంచేవారు. 
ఏకారంతరంగా వుననిపు్పడు అరబ్బు 
మరంత్రాలు గొణుగుతురండేవారు. కానీ 
అదరంతా హిరందువులకు, ప్ర్్సలకు 
ప్రమ ప్విత్మైన అగ్ని ఎదుట నిలచి 
చేస్వారు.

ఇరంతకూ తమ మతమేమని 
అడిగ్న ధూలియా  కోరుటి వారితో 
‘క్బ్రు’ అని, తమ కులరం ‘దైవరం’ అని 
చెప్్పరు. 

ఒక్ క్రైసతేవుడిని యితర మతాలకు 
చెరందిన భకుతేలు నిరందిసూతేరంటే, 
“అతడిని దూష్రంచవదుది. అతడు నా 
సోదరుడు” అనానిరు. 

ఆయన ముసిలోరం అనని కారణరంగా 
మనసు్సల్ కిరంచప్డిన హిరందువులతో 

“నేను ముసిలోముని కాను. స్వచ్ఛమైన 
బ్రాహమాణుడను. ఈ బ్రాహమాణుడు 
లక్షలాది మరందిని శుభ్రమార్గీనని 
నడిపిసాతేడు” అనానిరు. 

ఆయన మసీదుల్ నివసిరంచే 
ముసిలోరం ఫకీరైకూడా హిరందూ 
ఆచార్లను సహిసుతేనాని రెరందుక్ని 
ప్రశినిరంచిన భకుతేలతో “ఏ దేశ్రంల్ వురంటే 
ఆ వేష్రం ధరిరంచాలి” అనానిరు. తాము 
ముసిలోరం అయినా హిరందూదేశ్రంల్ 
వురండటరం వలన హిరందూ ఆచార్లను 
గూడా ఆమోదిసూతేననిట్లో.

మితిమీరిన మతమౌఢ్యారం 
కొరందరు భకుతేలల్ తొరంగ్ 
చూచినపు్పడు అట్వరంట్ రెరండు 
ధర్మాల  వారిని సమానరంగా 
మరందలిరంచి నిగ్హిరంచారు సాయి. 
ఎలుగెతితే గట్టిగా ప్రార్థన చేసుతేనని 
ప్ఠాను తమకు నిద్రాభరంగరం 
చేసుతేనానిడని ఆయనతో ఫిర్యాదు 
చేసిన హిరందువులను మరందలిరంచి 
అతడు దైవానిని ప్రారి్థరంచి దురుబుది్ధ  
నురండి విడుదలవుతునానిడు క్నుక్ 
వారిని ఓరుచుకోమనానిరు.  సాయి 
వక్షస్థలానికి చరందనరం పూసి పూజిరంచే 
మహాలా్సప్తిని కొట్టిలని మూఢులైన 
ముసిలోరంలు క్ర్రలు ప్ట్టికుని మసీదు 
మురంగ్ట చేర్రు. సాయి ఉగ్రులై 
మహలా్సప్తితో, “వచిచు నా వక్షస్థలానికి 
చరందనమదిది పూజిరంచ్కో. 
ఎవరడ్డమొసాతేరో చూసాతేను!” అని 
గదిదిరంచారు. ముసిలోరంలు నివె్వరపోయి 
మౌనరంగా వెళ్్ళపోయారు.

ఇప్్పట్కీ సాయి ఆచరిరంచినద్, 
బోధిరంచినద్ సద్ధరమా విరుద్ధమని 
నిరసిరంచే హిరందువులు, ముసిలోములు 
వునానిరు. 

ఒక్ మతసు్థల దేవాలయరంల్, 
ప్రత్యాకిరంచి మసీదుల్ వేరొక్ మతసు్థలు 
తమ ప్రార్థనలు చేయర్దని ఎరందరో 
తలుసాతేరు. కానీ ముసిలోము లరందరికీ 
ఆదర్శప్రాయుడైన అలాలోహ్ చేత 
ఖుర్న్ గ్రంథముల్ నిరేదిశిరంచబడిన  
మహమమాద్ ప్రవక్తే ఆ భావన తప్్పని 
తమ ఆచరణ దా్వర్ నిరూపిరంచారు. 
ఒక్సారి నజ్రాన్ నురండి ఒక్ క్రైసతేవుల 
బృరందరం మహమమాద్ ప్రవక్తే గారి 
వదదికు వచిచు వారునని మసీదుల్నే 
బస చేశారు. అరంత్గాదు అరందుల్ 
వారి మతానుసారరం వారు ప్రార్థనలు 
చేసుకునానిరు. ఇరందుకు కొరందరు 
ముసిలోరంలు అభయారంతరరం చెప్్పరు. కానీ 
ప్రవక్తే మాత్రం వారి అభయారంతర్నిని 
త్రోసిపుచిచు క్రైసతేవులను వారి ప్రార్థనలను 
మసీదుల్నే చేసుకోమనానిరు. ఈ 
సరంఘటన ప్రవక్తేగారి సహచరులు 
ఇచిచున ప్రతయాక్ష సాక్షష్రం ‘జెడుల్ 
మాద్’(Zadul Maad) అనే  హద్జ్ 
గ్రంథరంల్ వుననిది. 

నిజ్నికి ఇసాలోముకు, క్రైసతేవానికి 
సిదా్ధరంతర్తాయా ఎరంతైనా వయాతిరిక్తేత 
వుననిది. క్రీసుతే భగవదవతారమని, 
స్వయరంగా భగవరంతుడి 
బిడ్డడని, సిలువపై మరణిరంచి 
పునరుదా్ధనమయాయాడని, ఆయనే 
భగవరంతుడని, ఆయన దా్వర్ తప్్ప 
భగవరంతుని చేరలేమని, ఆయనను 
ఆశ్రయిరంచని యితర మతసుతేలరంతా 
నరకానికి పోయే ప్పులని 
క్రైసతేవులు నముమాతారు. భగవరంతునికి 
జననరంగాని, బిడ్డలు గాని వురండవని, 
క్రీసుతే ఒక్ గొప్్ప ప్రవక్తే అని, ఆయన 
చెపి్పన  మార్గీనిని అనుసరిరంచినా 

మిగతా 11వ పేజీలో
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పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

పరిప్రశ్్న

ప్రశ్్న:- మనం బొట్టు పెట్టుకునే కుంకుమ, విభూతుల ప్రాశ్స్్త్యం వివరించండి. విభూతి 
పైన, కుంకుమ క్రంద పెట్టుకోవాలంటారు. ఎందువలన? కుంకుమ ముత్్త్తదు స్త్రీలు 
పెట్టుకుంటారు. విభూతి భర్్తలేని స్త్రీలు మాత్రమే పెట్టుకుంటారు. ఈ తేడా లేమిటి?

-శ్రీ ఎ. స్త్్యనారాయణ, సూళ్ళూరుపేట

జవాబు :-విభుని చిహనిరం విభూతి. అరంటే సృష్టికాధారమైన 
చైతనయామే విభుడు లేక్ ప్రమాతమా పురుష్డు. ఆయన 
శుద్ధసత్వ స్వరూపియని గురుతేరంచ్కొనేరందుకే తెలలోని 
విభూతి వాడతారు. ఆయన శ్కితేయే ప్రక్ృతి లేక్ 
జగనామాత. సృష్టికారోయానుమాఖమైన ఆ ప్రక్ృతి ర్గాతమాక్మని 
గురుతేరంచ్కొనడానికి ఎర్రని కురంకుమ వాడతారు. 
మొదటనునని ప్రమాతమాయే సరంక్ల్ప శ్కితే రూప్రంల్ ఈ 
ప్రక్ృతిగా అవతరిసుతేరందని, దాని క్తీతరం ప్రమాతమాయని, 
అతడి ఆధీనరంల్నిదే ప్రక్ృతియని తెల్పడానికి పైన 
విభూతి క్రరంద కురంకుమ ధరిసాతేరు.
సారంసారిక్మైన సుఖదుుఃఖానుభవాల దా్వర్ క్రమావాసనల 
నురండి విడివడి ప్విత్మైన దైవీభావరంతో సరంసార్నిని 
నిర్వహిరంచాలని తెల్పడానికి ముతె్తతేదువులు కురంకుమ 
పెట్టికురంట్రు. భరతేను ప్రాణ సమానరంగా ప్రేమిరంచిన స్త్రీలు 
భరతే మరణానరంతరము సారంసారిక్ సుఖ దుుఃఖాలనురండి, 
ర్గాతమాక్మైన ప్రక్ృతి నురండి, శ్క్రంనురండి క్లిగ్న 
వివేక్రం దా్వర్ విడివడి కేవలరం ప్రమామాత ధాయానరం యరందే 
జీవిత శేషానిని గడప్లని తెలుప్డానికి విభూతి మాత్మే 
ధరిసాతేరు.
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తల్లికి తగిన బిడ్్డడు

- మహాతుముల ముద్దు బిడ్్డడు

పూజ్్య గురుపత్్న శ్రీ అల్వేలు మంగమము

“తలిలోకి తగ్న బిడ్డలు క్రండి - మీ భారండాగార్లను 
నిరంపుకోరండి” అని శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా చెప్్పరు. 

ఆయన ‘దా్వరకామాయికి తగ్న బిడ్డలు క్రండి’ అని 
చెపి్పనప్్పట్కీ ‘తనకు తగ్న బిడ్డలు క్రండి’ అనే అర్థరం. 
మశీదును ‘దా్వరకామాయి’ అనేవారు బాబా. ఈ ‘మశీదు 
తలిలో’ అని గూడ అరంటూరండేవా ర్యన. అయిత్ ఆ 
మశీదు ‘దా్వరకామాయి’ ఎలా అయిరంది? అరందుల్ బాబా 
నివసిరంచడరం వలలోనే అయిరంది. అరంటే దా్వరకామాయియే 
తామని ప్రోక్షరంగా చెపి్పనటేలో అయిరంది. అరంత్గాదు, 
‘నాకెవ్వరి మీదా కోప్రం ర్దు, తలిలోకి ఎపు్పడైనా బిడ్డపై 
నిజరంగా కోప్రం వసుతేరందా!’ అని గూడ అనానిరు బాబా.

అయిత్ తలిలోకి తగ్న బిడ్డలుగా అవడమరంటే 
ఏమిట్? సర్వసరంగ ప్రితాయాగమా? క్ఫ్ని ధరిరంచి భిక్షతో 
జీవిరంచడమా? కానీ బాబా ఉదేదిశ్యారం, ఆయన ఆధాయాతిమాక్ సి్థతికి 
వారసత్వమేగాని  మిగతావేవీ అరందుకు ప్రమాణాలు గావు. 
ఎవరైనా సరే భిక్షతో జీవిరంచవచ్చు, జీవిరంచక్పోవచ్చు. క్ఫ్ని 
ధరిరంచవచ్చు, ధరిరంచక్పోవచ్చు. కానీ ఆధాయాతిమాక్ సి్థతిల్ 
మాత్రం ఆయనకు తగ్న బిడ్డలుగా వురండాలననిమాట. 
కారణరం ఏ మహాతుమాని యొక్్క శిష్యాడుగానీ, భకుతేడుగానీ 
ఆ మహాతుమాని వలలో ప్రిపూరుణిలయాయారు కానీ వారి వలె 
జీవిరంచడరం చూడము. అరంటే ఇక్్కడ తలిలోకి తగ్న బిడ్డ 
అవడరం అరంటే ఆధాయాతిమాక్రంగా ప్రిపూరుణిలవడమనే అర్థరం.

శ్రీ వాసుదేవానరందసా్వమి శిష్యాలైన శ్రీ గుళ్వణి 
మహర్జ్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిని చూసూతేనే ‘సాయిబాబా 
కా బేట్’ అనానిరు. ఆయన అలా ఎరందుక్నానిరు? 

(ఏప్రిల్ 2012 సాయిబాబా మాస్పత్రిక నుండి) 

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు శ్రీసాయిబాబా యొక్్క బిడ్డడు ఎలా 
అయాయారు?

తలిలోకి తగ్న బిడ్డడు అరంటే తలిలో గుణాలను 
పుణికిపుచ్చుకుననివాడు అని అర్థరం. అయిత్ తలిలో యొక్్క 
గుణాలేమిట్? తన బిడ్డల ప్టలో ప్రేమ, ఓరు్ప. వారి శ్రేయసు్సనే 
ఎపు్పడూ కోరుకునే మనసతేత్వము, వారి కోసరం అప్ర 
తాయాగము, తన ప్టలో వారి ప్రవరతేన ఎట్లోవునాని క్షమిరంచే 
గుణము మొదలగునవి.

ఈ సృష్టిల్ తలిలోది ఒక్ ప్రత్యాక్మైన సా్థనము, ఉననిత 
సా్థనము, ప్రథమ సా్థనము. అరందునా ‘దా్వరకామాయి’ లేక్ 
‘సాయి’ మామూలు తలిలోగాదు. ఐహిక్, ఆధాయాతిమాక్తలను 
ప్రసాదిరంచే జగజ్జనని. అట్టి తలిలోకి తగ్న బిడ్డలవడమరంటే 
మాటలా? పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిల్ వునని ప్రత్యాక్త ఏమిట్?

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారికి అట్టి తలిలోకి గల గుణాలనీని 
సరంపూరణిరంగా వునానియి. దయ, క్షమ, దానము, సమాజస్వ, 
గురుస్వ మొదలగునవనీని వునానియి.

ఇవిగాక్ ఆయనల్ని ప్రత్యాక్ లక్షణరం ధర్మాచరణ.
పైన చెపు్పకునని గుణాలనీనిగానీ, కొనినిగానీ మామూలు 

వయాకుతేలల్గూడ చూసాతేము. కానీ ధర్మాచరణ గలవారు 
మాత్రం చాలా కొదిదిమరందే వురంట్రు. ఉదాహరణకు 
ఒక్నికి దానగుణరం ఎరంతగానో వురండవచ్చు. కానీ అతనికి 
అసూయగానీ, లేక్ మరేదో బలహీనతగానీ వురండవచ్చు. 
అలాగే ఒక్ సుగుణరం వురంటే దానిని దెబబుతీస్ మరొక్ 
బలహీనత వురంట్రంది. ఒక్నికి ఇరంట్లో వాళ్్ళవరకే తాయాగరం 
వురంట్రంది. అతనికి బయట్ వాళ్్ళప్టలో సా్వర్థము వురండవచ్చు. 
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ఒక్రు ఇరంట్లో వాళ్్ళను మాత్మే ప్ట్టిరంచ్కురంటే మరొక్రు 
బయట వాళ్్ళను మాత్మే ప్ట్టిరంచ్కురంట్రు. ఇలా వయాకితేకీ 
వయాకితేకీ సుగుణాలు-దురుగీణాలు మేళ్విరంచి వురండడరం 
చూసాతేము. అలాగాక్ ధర్మాచరణ ఎపు్పడైత్ వురందో అపు్పడు 
మాత్మే సరియైన గుణాలు, సరియైన విధరంగా, సరియైన 
సా్థయిల్ ప్నిచేసాతేయి.

ఇలాగే ఆధాయాతిమాక్తల్ ఒక్ సా్థయికి ఎదిగ్నవారిల్ 
గూడ ఇవనీని ఇలాగే వురంట్యి.

ఎరంతోమరంది ఆధాయాతిమాకోప్నాయాస మిసాతేరు. 
భగవరంతుని ప్టలో తమ భకితేని ఎనోని రకాలుగా వయాక్తేరం 
చేసుతేరంట్రు. ఆధాయాతిమాక్రంగా ఒక్ సా్థయికి ఎదిగ్ వురంట్రు 
గూడ.  కొరందరు తాము గొప్్ప భకుతేలమని, సాధకులమనీ, 
గురువులమనీ తలుసుతేరంట్రుగూడ. కొరంతమరంది 
బహిరరంగరంగానే చెపు్పకురంట్రంట్రు. కానీ తమ ప్టలో 
ఎవరైనా త్డాగా ప్రవరితేరంచినా, మాట్లోడినా సహిరంచలేరు. 
పైగా వాళ్్ళను ఎరంతో క్షమిరంచినట్లో, వాళ్్ళ అననిమాటలు 
ప్ట్టిరంచ్కోనట్లో నట్సాతేరు. కాని వాళ్లోను ఏదో విధరంగా, 
ఇతరులు అది తప్్పని గురుతేప్టటిలేని విధరంగా దెబబుకొట్టిలని, 
అణచివేయాలనీ చూసుతేరంట్రు. ఇరంక్ ఎరంత పెదది సా్థయిల్ 
వాళ్్ళరంటే, అణచివేత అరంత పెదది సా్థయిల్ వురంట్రంది. 
తమను వయాతిరేకిరంచిన వారిని ఏమి చేయడానికైనా 
వెనుకాడరు. 

మనల్ అరందరముగూడా పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
ప్టలో ఎరంతో భకితే, ప్రేమ, అభిమానము చూపిసాతేము. 
నిజరంగా వురంట్యిగూడ. ఆయన మనప్టలో కురిపిరంచిన 
ప్రేమకు పులకిరంచిపోతాము. ఆయన మనకు చేసిన 
మేలుకు భకితేతో ఉప్్పరంగ్పోతాము. ఆయన మన 
ప్రప్టలోను ప్ట్టిరంచ్కోనరందుకు, ఆయన ఓరు్పకు, 
మరంచితనానికి మనకు క్ళ్్ళవెరంబడి నీళ్్ళగూడ 
వసాతేయి. ఇతరులతో ఆనరందరంగా పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
గురిరంచి చెపు్పకురంట్ము. చేతనైత్ రచనల దా్వర్ 
గూడ ఆ ప్రేమను, అభిమానానిని ఎరంతో గొప్్పగా వయాక్తేరం 
చేసుకురంట్ము. అయినా మనకు యితరుల ప్టలో కోప్ము, 
ఈర్ష్ష్దే్వషాదులు లేకురండా వునానియా? ఎవరైనా 
మనలను తకు్కవగా చూస్తే ‘వాడి అభిప్రాయము వాడిది’ అని 
నిరిలోప్తేరంగా వురండగలుగుతునానిమా? మన ప్టలో యితరులు 
వయాతిరేక్రంగా ప్రవరితేస్తే సహిరంచగలుగుతునానిమా? ఇవనీని 
ఎరందుకు వసుతేనానియని ఆల్చిసుతేనానిమా? అసలిలారంట్ 

భావాలు మనల్ వునానియని గురితేరంచగలుగుతునానిమా? 
ఇతరులు మనప్టలో అలా ఎరందుకు ప్రవరితేరంచాలి అని 
మనకెరందుకు అనిపిసుతేననిది? వీట్కి ప్రిషా్కరరం పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు ఏమి చెప్్పరు? వీట్ని తొలగ్రంచ్కోవడమెలా 
అనుకురంట్నానిమా? తొలగ్రంచ్కోవడానికి ప్రయతనిరం 
చేసుతేనానిమా? ఎవరైనా ఏమైనా అనుకునాని అవేవీ మనకు 
తగులుకోవుగదా అని, వాడు చేసినదానికి ఫలితరం వాడే 
అనుభవిసాతేడు గదా అని అనుకురంట్నానిమా? అవతలివాడు 
ఎతితే చూపిన దురుగీణాలు మనల్ వునానియేమోనని వెదకి 
చూసుకురంట్నానిమా?

ఎరంతట్ ఆధాయాతిమాక్వేతతేలైనా, ఋష్లైనా ప్డిపోయేది 
యిట్వరంట్ విష్యాలను ఆల్చిరంచలేక్పోవడరం వలలోనేనని, 
వాట్ని పోగొట్టికోనిదే ఆధాయాతిమాక్తల్ సరియైన మారగీరంల్ 
ఒక్్క అడుగు కూడా మురందుకు వేసినట్లో కాదనీ పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు ప్దేప్దే చెపూతేనే వునానిరుగదా?

క్నుక్ మనరం పూజయాశీ మాసటిరుగారికి ఎరంత 
సనినిహితులమైనా, ఎరంతకాలరం ఆయన చెరంత వునాని, 
ఎరంతగా ఆయన ప్రేమకు ప్త్రులమైనా, ఎరంతగా ఆయన 
వలలో సహాయరం ప్రందినా, ఈ బలహీనతలను జ్గ్తతేగా 
గమనిరంచ్కోక్పోత్, తొలగ్రంచ్కోక్పోత్ ఆయన యొక్్క 
సరంపూరణి అనుగ్హానిని ప్రందలేము. కారణరం మహాతుమాల 
దగగీరకు ఎనోని కోటలోమరంది వెళ్్ళ అనేక్ విధాలుగా వారి 
అనుగ్హానిని ప్రంది, అనేక్ విధాలైన శ్రేయసు్సను ప్రందినా 
వారి సరంపూరణి అనుగ్హానిని ప్రందే శిష్యాడు ఏ ఒక్్కడో 
వురంట్డు. అలాగే బాబా దగగీరకు వచిచున అసరంఖాయాక్మైన 
వారిల్ ఆయన సరంపూరణిరంగా అనుగ్హిరంచినవారు ఏ 
కొదిదిమరందో! 

‘ఆయన సరంపూరణిరంగా అనుగ్హిరంచక్పోయినా 
ఫర్్వలేదు. ఈ మాతరం అనుగ్హరం మాపై చూపిత్ చాలు. 
ఆయన సరంపూరణిరంగా అనుగ్హిరంచే సా్థయికి మనరం 
ఎదగలేదు గదా! మనవరంట్ వాళ్్ళము ఎదగలేము గదా!’ 
అని కొరందరు తలచవచ్చు. కానీ అరంతసా్థయికి ఎదిగే 
ప్రయతనిరం చేయక్పోత్ - అరంటే మనల్ని బలహీనతలను 
తొలగ్రంచ్కోక్పోత్ - మనరం దిగజ్రే ప్రిసి్థతి ప్రంచి 
వురంట్రంది. ఇరంతట్ అదృషాటినినిగూడ చేజ్రుచుకునని 
వాళ్్ళమవుతాము. క్నుక్నే అనిని విధాలుగా అనినిసారులో 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు యీ విష్యానేని నొకి్కవకా్కణిసూతే 
వచాచురు.
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ద్నికే సమాధానరంగా పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు ఒక్ 
ఉప్నాయాసరంల్ చెప్్పరు, “మన పెదదివాళ్్ళ అరంతవాళ్్ళ, 
ఇరంతవాళ్్ళ అని చెపు్పకురంటే సరిపోతురందా? వాళ్్ళలాగా 
మనరం వురండడానికి ప్రయతినిసుతేనానిమా? మన పెదదిల 
గురిరంచి గొప్్పలు చెపు్పకోవడరం సరియైనది కాదని గాదు. 
వాళ్్ళ గొప్్పలు చెపు్పకురంటే సరిపోదు. మనమూ అలా 
వురండడానికి ప్రయతినిరంచాలి” అని.

ఆయన యిరంకా యిలా చెపే్పవారు: “ఎరంతో 
వైభవరంగా ఉత్సవాలు చేసుకోవడముగాదు. ఎనోని 
ఘనమైన కానుక్లు భగవరంతునికి సమరి్పరంచడమూగాదు. 
అవనీని శ్కితే వురంటే చేసుకోవచ్చు. శ్కితే లేక్పోత్ 
చేసుకోక్పోనూవచ్చు. కానీ ఎవరైనా చేసుకోవలసినది, 
చేసుకోగలిగ్నద్ వుననిది. అదే సుఖదుుఃఖాలకు, 
నిరందాసుతేతులకు ప్రంగకురండా, క్ృరంగకురండా వురండడరం. 
ధనకారంక్ష, కీరితేకారంక్ష, స్త్రీకారంక్షలకు బానిసలైపోకురండా 
వురండడరం. ద్నిని ఎవరైనా ప్రయతనిరంవలలో సాధిరంచవచ్చు. 
ద్నికి ధనవరంతులు, బ్దవారనే తారతమయారం లేదు. ఆసుతేలు, 
అరంతసు్థలు అడు్డర్వు. క్నుక్ ద్నిని అలవరచ్కుని 
తీర్లి. లేక్పోత్ మిగతావనీని ప్సిపిలలోల బొమమాలాటలాగా 
వురండి తగవులాటలు, పోటీలు, వరంతులు, క్క్షలు, 
కార్పణాయాలకు దారితీసాతేయి. అరందుకే మిగతావాట్కి వేట్కీ 
నేను ప్రాధానయాతనివ్వను. ధర్మాచరణకే ప్రాధానయాతనిసాతేను. 
ధర్మాచరణవలలోనే వీట్ని జయిరంచడరం సాధయాము. ఈ 
బలహీనతలను జయిరంచడానికి నిజ్యితీగా ఒక్్కడు 
ప్రయతినిరంచినా నా క్ృష్ సార్థక్మైనటేలో. వాడు తప్్పక్ 
క్ృతారు్థడవుతాడు. సాయిక్ృప్కు ప్త్రుడవుతాడు.”

అరందుకే ఆయన ఏ విష్యరంల్నూ ధరమారం తప్్పడరం 
చూడము. అరందుకే ఆయన “ధరమారం తప్్పనపుడు ఏ 
ఆశ్రమమైనా ఒక్్కటేగదా!” అని నిష్్కరష్గా చెప్్పగలిగారు.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి ధరమానిరతి చాలా గొప్్పది. 
అరందుక్నే ఆయన ధరమా ప్రబోధానిని ఎకు్కవగా చేస్వారు. 
అసలు ఆధాయాతిమాక్త అరంటేనే ధరమామని, ధరమారం లేక్పోత్ 
ఎరంత ఆధాయాతిమాక్ సరంస్థయైనా సరియైన విధరంగా నడవదనీ, 
అధరమారం అక్్కడ గూడా ప్రబలమవుతురందని ఆయన 
చెపే్పవారు.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు తమను తాము ఎపు్పడూ 
గొప్్పగా చెపు్పకోలేదు. వారు గొప్్పగా సాధన చేసామని గానీ, 

తాము ఆధాయాతిమాక్రంగా ఎరంతో ఉననిత సి్థతిల్ వునానిమనిగాని 
చెపు్పకోలేదు. క్నీసరం  తాము గొప్్ప సాయిభకుతేడినని గూడ 
ఎక్్కడా బయటప్డలేదు. తమను గురువుగా ఎరందరో 
తలచినప్్పట్కీ ఆయన తాము మాత్రం అలా ఏమీ కాదని, 
అరందరికి సాయినాథుడే గురువనీ చెపే్పవారు.

తలిలోకి వురండవలసిన గుణాలనినిరంట్తోప్ట్ పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారిల్గల అచరంచల గురుభకితే, అకురంఠిత 
ధర్మాచరణయే ఆయనను సాయి ముదుదిబిడ్డగా చేసాయని 
ఖచిచుతరంగా చెప్్పవచ్చు.

అరందుకే ఎరందరో మహాతుమాలు ఆయనను 
ప్రసరంశిరంచారు.

“భరదా్వజ ఈజ్ భరదా్వజ” అని ఒక్ మహాతుమాడరంటే,  
“భరదా్వజ భగవాన్ హై” అని మరొక్ మహాతుమాడనానిరు.

“ఆయన చలలోని కురండ” అని నాగమునీరంద్రసా్వమి అరంటే, 
“ఆయన ఆచారయా ప్దవికి అరుహులు” అని సుధీరంద్రబాబ్గారు 
అనానిరు.

అలాగే చివటరం అమమా, ప్క్లప్ట్ గురువుగారు 
మొదలైన మహాతుమాలెరందరో ఆయనను శాలోఘిరంచారు. 
అరందుకే ఆయన ‘సాయిబాబా కా బేట్’, ‘మహాతుమాల 
ముదుదిబిడ్డడు’, ‘తలిలోకి తగ్న బిడ్డడు.

పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు ఏమేమి చేసారో, ఏమేమి 
చెప్్పరో, ఎరంత ధరమాబద్ధరంగా జీవిరంచారో ఆయన గురిరంచి 
తెలిసిన మనరందరికీ తెలుసు. ఆయన కోరుకునని విధరంగా 
మన జీవితాలను మలచ్కోవడమే మన క్రతేవయాము. క్నుక్ 
మనల్ ఆయన తొలగ్రంచ్కోమనని గుణాలు వునానియో 
లేదో నిష్్కరష్గా గమనిరంచ్కోవాలి. ఆచరిరంచడానికి 
ప్రయతినిరంచాలి. నిష్్కరష్గా గమనిరంచ్కోకురండానే మనల్ 
అట్వరంట్ తొలగ్రంచ్కోవలసిన గుణాలేవీ లేవని 
అనుకురంటే ఇతరులకు ఏమీ నష్టిరం లేదు. ‘చెపే్పవాళ్్ళ లేక్ 
చెడిపోయారు’ అనని సామెత ల్క్రంల్ వురంది. కానీ మనరం 
చెపే్పవాళ్్ళ వునాని చెడిపోయిన వాళ్్ళమవుతాము. ఇరంతట్ 
అదృషాటినీని చేజేతుల జ్రవిడచ్కునని వాళ్్ళమవుతాము. 
ఎనోని జనమాలు నష్టిపోతాము.

క్నుక్ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి క్ృతజఞాతామహోత్సవ 
సరందర్భరంగా మనరం ఈ ప్రయతనిరం నిష్్కరష్గా చేసుకురందాము.

జై సాయిమాసటిర్ !
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మాతృదేవి స్ముమృతులు

శ్రీమత్ జ్య్సుధ, బాపటలి

పూజయాశ్రీ అలివేలుమరంగమమాతలిలో 
సమాృతులను, లీలావైభవానిని 

బాప్టలో వాసతేవుయాలు శ్రీమతి 
జయసుధగారు ఈవిధరంగా 
తెలియచేసుతేనానిరు.

మేము బాప్టలోల్ 
వివేకానరందకాలనీల్ వురంట్ము. 
2012 సరం॥ల్ ఒక్సారి మా 
కాలనీల్నే వురంట్నని సతయావతిగారు 
వారిరంట్లో పూజకు పిలిస్తే వెళ్లోను. 
వారిరంట్లో రెరండు ప్ట్లు పెట్టి 
వునానియి. మొదట్ది బాబా ప్టరం, 
తెలిసినదే. కానీ ఆ ప్క్్కనే ఉనని 
దరంప్తుల ప్టరం  (పూజయాశ్రీ అమమాగారు, 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు) ఎవరిదో 
అప్్పట్కి నాకు తెలియదు. ఆ ప్టరం 
చూడగానే నాల్ ఏదో తెలియని 
అనుభూతి క్లిగ్రంది. కొరంతస్ప్ట్కి 
అక్్కడికి కోటేశ్్వరర్వుగారు 
వచిచు శ్రీ సాయిలీలామృతరం 
గ్రంథరం చదివి వివరిరంచారు. అది 
పూరతేయాయాక్, పూజయాశ్రీ అమమాగారు 
శ్రీ సాయిలీలామృతరం గ్రంథానిని 11 
సారులో ప్ర్యణ చెయయామనానిరని, 
అలా చెయాయాలనుకుననివారు దానికి 

సరంబరంధిరంచిన కారు్డని, గ్రంథానిని 
తీసుకోమని చెప్్పరు. నేను కూడా 
ప్ర్యణ చేసాతేనని, ఆ గ్రంథరం, 
కారు్డ తీసుకునానిను. ఆవిధరంగా నాకు 
బాప్టలో సత్సరంగసభుయాలతో ప్రిచయరం 
ఏర్పడిరంది. అలా సత్సరంగాలకి వెళ్లోడరం 
మొదలైన తరవాత మేము అనేక్ 
సమసయాలనురంచి బయటప్డి చాలా 
ప్రశారంతరంగా వురండగలుగుతునానిము.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు నాకు చేసిన 
మేలు:

జులై 23, 2020 ల్ మా ఇరంట్లో 
అరందరికీ క్రోనా వచిచురంది.  మాకు చాలా 
భయరం వేసిరంది. అరందరరం ఇరంట్ల్నే 
వురండి మరందులు వాడుతునానిము. 
మా అమమాగారికి 104  జ్వరరం వచిచు 
రక్తేరం వారంతి చేసుకునానిరు. ఆసుప్త్రికి 
వెళ్దామరంటే ఆమెకు భయమేసి 
ర్ననానిరు. ఆమెకు ఆ ర్త్రి గడవటరం 
క్ష్టిమనుకునానిము. నేను మాకు 
సత్సరంగరం చెపే్ప కోటేశ్్వరర్వుగారికి 
ఫోన్ చేసి బాగా ఏడాచును. “మనకు 
అమమాగారు, మాసటిరుగారు వునానిరు... 
ఏమీ బాధ ప్డవదుది” అని ఆయన 

చెప్్పరు. పూజయాశ్రీ అమమాగారికి, పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారికి ప్రార్థన చేసుకురంటూ 
నిద్రపోయాను. 

అపు్పడు ఒక్ క్ల వచిచురంది. నేను 
పూజయాశ్రీ అమమాగారి దగగీరకు  వెళ్లోను. 
అపు్పడు  వారు నిద్రపోతునానిరు. నేను 
చపు్పడు చెయయాకురండా దూరరంగా 
కూరుచుని వునానిను. కొరంతస్ప్ట్కి 
పూజయాశ్రీ అమమాగారు లేచివచిచు నా 
ఎదురుగా ప్డుకుని, వారి ప్దాలు 
నా ఒడిల్ పెట్టి క్డగమననిట్లో సైగ 
చేశారు. అమమా ప్దాలు నా ఒడిల్ 
వునానియి. నాకు ఏరం చేయాల్ అర్ధరం 
కాలేదు. ఈల్గా కోటేశ్్వరర్వుగారు 
వచిచు బిరందెతో నీళ్లో తెచిచు, ‘ప్దయోుః 
ప్దయారం సమర్పయామి!’ అరంటూ 
ప్దాల మీద పోసుతేనానిరు. నేను 
పూజయాశ్రీ అమమాగారి ప్దాలు క్డిగ్, 
కొరంత తీర్థరం తీసుకుని, కొరంత 
తలమీద చలులోకునానిను. ఈల్గా నా 
వెనుక్నురంచి పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు నా 
తలని గట్టిగా అదిమి ప్ట్టికుని, ముదుది 
పెట్టికుని నవు్వతూ చూసుతేనానిరు. 
వెరంటనే మెలకువ వచిచురంది. ఏరంతో 
ప్రశారంతరంగా, ధైరయారంగా అనిపిరంచిరంది. 
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నేను ఉదయానేని కోటేశ్్వర్వు అరంకుల్ 
కి ఫోన్ చేసి, నా స్వప్నిరం గురిరంచి 
చెప్్పను. “అమమాగారు వునానిరు, మీకు 
ఏరం కాదులే” అని ఆయన చెప్్పరు. 
నాకు చాలా ఆనరందరం వేసిరంది.

మర్నిడు మా అమమాకి జ్వరరం 
తగ్గీరంది. నెమమాదిగా అరందరరం 
కోలుకునానిము. రిపోర్టి ల్ కూడా 
నెగెట్వ్ వచిచురంది. నా చేత ఆ స్వ 
చేయిరంచ్కుని, మా అనారోగాయానిని 
పూజయాశ్రీ అమమాగారు సీ్వక్రిరంచి 
మమమాలిని కాప్డారు అనిపిరంచిరంది. 
మళ్్ళ మాకు జీవితానిని ప్రసాదిరంచిన 
అమమా క్రుణ ఏమని చెప్్పను?

నేను ఎపు్పడూ పూజయాశ్రీ 
అమమాగారిని చూడలేదు. నేను 
హైదర్బాదు(నాగోలు)కి క్లాయాణ 
మహోత్సవానికి వచిచునపు్పడలాలో 
‘పూజయాశ్రీ అమమాగారి దర్శనరం అయిత్ 
బాగురండును’ అనుకునేదానిని. ఆ 
కోరిక్  తీరకురండగానే జూన్ 3, 
2021త్ద్న పూజయాశ్రీ అమమాగారు 
సమాధి చెరందారనని వారతే తెలిసి ఎరంతో 
బాధప్డా్డను. శ్రీ దా్వరక్ బాబ్గారి 
మెస్జ్ విని, ‘ఎవరికి దరి్శరంచ్కునే 
అవకాశ్రం లేదు క్దా!’ అనుకునానిను.  
‘ఇక్ పూజయాశ్రీ అమమాగారిని ఎప్్పట్కీ 
చూడలేనే!’ అని చాలా ఏడాచును.

ఆ తరువాత మా సత్సరంగ 
మరందిర్నికి వెళ్లోను. “నాకు 
అమమాగారిని చూడాలని బాగా 
వురండేది” అని కోటేశ్్వర్వు అరంకుల్ 
తో చెప్్పను. అరంకుల్ “నీవు 
చూడలేదా అమామా,” అనానిరు. “లేదు 
అరంకుల్” అనానిను. చాలాస్ప్ట్వరకు 
కోటేశ్్వరర్వుగారితో పూజయాశ్రీ 
అమమాగారి గురిరంచి మాట్లోడుకుని 

ఇరంట్కి తిరిగ్ వచాచును.
ఆ ర్త్రి నిద్ర ప్టటిక్ ఆలసయారంగా 

ప్డుకునానిను. మర్నిడు 
ఉదయమే కోటేశ్్వరర్వు గారు 
ఫోన్ చేసి, “పూజయాశ్రీ అమమాగారిని 
ఒరంగోలు తీసుకువచాచురట, మేము 
వెళ్తునానిము, నువు్వ కూడా 
వసాతేవా అమామా?” అని అడిగారు. 
వెరంటనే,       “వసాతేను అరంకుల్!” 
అని చెప్్పను. ఆవిధరంగా  వారిని 
దరి్శరంచ్కునే అవకాశ్రం ప్రసాదిరంచి, 
సమాధి చెరందాక్ కూడా పూజయాశ్రీ 
అమమాగారు నా కోరిక్ తీరిచు ననుని 
అనుగ్హిరంచారు. గురుదరంప్తులైన 
పూజయాశ్రీ అమమాగారు, పూజయాశ్రీ  
మాసటిరుగారులో మా హృదయాలల్ 
కొలువైవురండి, ఎలలోపు్పడూ వారి 
ఆశీసు్సలు మాకు అరందిరంచాలని 
మనసూఫూరితేగా కోరుకురంటూ అరంజలి 
ఘట్సుతేనానిను.

ఓరం సమాృతిమాత్ప్రసనానియై నముః!

మత్ సామర్సా్యనికి 
మచ్చుతునక

03వ పేజీ త్రువాయి

మానవుడు గమయారం చేరవచచుని 
ఖుర్ను ఎనిని సరందర్్భలల్నో 
చెబ్తురంది. క్రీసుతేను భగవరంతుడని, 
భగవరంతుని బిడ్డడని తలచటరం 
మహాప్ప్మని, భగవరంతునికి సాట్ 
క్లి్పరంచడమే అవుతురందని, ఆయన 
తలిలో అయిన మరియమమాను దేవుని 
తలిలోగా కొలవడరం మహాప్ప్మని, 
ఇతర మతసుతేలరందరూ నరక్ప్త్రులని 

క్రైసతేవులు చెప్్పడరం ఎరంత నిరర్ధక్మో 
ఖుర్న్ బహుర్తుల నిరూపిసుతేరంది. 
అట్వరంట్ సరందర్భరంల్ మసీదుల్ 
తమ ప్రార్థనలు చేసుకొనని ఆ 
క్రైసతేవబృరందరం విశాల హృదయుడైన 
ప్రవక్తే ప్రభావరం వలన సరంస్కరిరంచబడి 
యురండాలని తోసుతేరంది. 

మసీదుల్ వారు తమ ప్రార్థనలు 
చేసుకోవడానికి అవకాశ్మిచిచు, దానికి 
అభయారంతరరం తెలిపిన ముసిలోములను 
నిగ్హిరంచిన ప్రవక్తే వైఖరి - ఈనాట్ 
సాయినాథుని సద్ధరమారం అలాలోహ్ కు, 
ప్రవక్తేగారికి సమమాతమని, అదే అసలైన 
ఇసాలోరం అని చాట్తోరంది. ఇతర 
మతసుతేలప్టలో మహమమాద్ ఎట్టి వైఖరిని 
వహిరంచేవారో అట్ ముసిలోములు, ఇట్ 
హిరందువులు కూడా గమనిరంచాలి. 
సరిగా శ్రీ సాయి వహిరంచిన భావమే 
ఆయన వహిరంచేవారు. మునాఫిక్న్ 
అనే మతసారంప్రదాయానికి 
చెరంది, యూదులతోను ప్రవక్తేను 
హిరంసిరంచిన మకా్క వాసతేవుయాలు తోనూ, 
చేతులు క్లిపిన అబ్దిలాలో-బిన్-
అబ్ను ఆయనెరంతగానో క్షమిరంచి 
సహిరంచారు. అరంత్కాదు  అతడు 
మరణిరంచినపు్పడు అతడి శ్ర్ర్నిని 
ప్రవక్తే తమ చొకా్కతో చ్టటిడమే కాక్, 
అతని అరంతయాక్రయలకు స్వయరంగా 
హాజరై ప్రార్థన కూడా చేశారు. కారణరం 
అబ్ ఎపు్పడో చిననితనరంల్ ప్రవక్తేగారి 
మామకు ఒక్ మేలు చేశాడు.
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శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

వార్తాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానంద సావామివారిచే విర్చిత్మైన వారా్తలాపమనే యీ గ్ంథము గ్రంథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుండటం వలన త్మకు అర్్థంగావడం లేదని చాలామంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వ్యక్తపరిచారు. 
అందుకని పాఠకుల అభ్యర్్థన మేర్కు పూజ్య ఆచార్్య శ్రీ ఎకికిరాల భర్ద్వాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదం వేదవతిగారు స్ర్ళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠకులకు అందజేస్్తనా్నరు   - ఎడిటర్.

25. అద్రోహః తన ప్టలో శ్త్రుత్వరం వహిరంచే వారి 
యరందు ఏ కొరంచెరం దే్వష్ముగాని శ్త్రుత్వరం గానీ క్లిగ్ 
ఉరండక్పోవటమే అద్రోహము. 

శ్లో॥ స్ర్వాషామేవ భూతానాం 
       హరిరి్నత్్యం హృది సి్థత్ః  l    
       స్ ఏవ హి పరాభూతో 
       యో భూత్ ద్రోహకార్కః ll

భావరం: అనిని ప్రాణులల్నూ ఎలలోపు్పడు దేవుడురంట్డు. 
కాబట్టి ఆ ప్రాణులకు ద్రోహరం చేయడమరంటే దేవునికి 
ద్రోహరం చేయడమే!

26. నాతిమానితా:  తాను ఉతతేముడనని, గొప్్పవాడినని, 
పూజుయాడినని; గౌరవము, సతా్కరము, పూజ మొదలైనవి 
కావాలని కోరుకోవడము, ఆ కోరిక్ లేక్పోయినా అవి 
లభిరంచినపు్పడు సరంతోష్రంచడము  ‘అతి మానిత’. అది 
వురండకూడదు. ఈ విష్యరంల్ సర్వ వేదారంత సరంగ్హరం 
ల్ యిలా ఉననిది:

శ్లో॥ శ్రేష్ఠం పూజ్యం విదితావా మాం 
      మానయను్త జనా భువి  l    
      ఇతా్య స్కా్త్య విహీనత్వాం 
      మానానాస్కి్తరుచ్యతే ॥

భావం: ‘ప్రజలు ననుని గొప్్పవాడినని పూజిరంప్దగ్న 
వాడినని భావిరంచి  పూజిరంచాలి’ అనే భావము లేక్పోవడమే 
‘అనాసకితే’ అనబడుతురంది.

దైవీ స్ంపత్:  దేవునితో సరంబరంధరం వురంచ్కోదలచినవాడు 
తన దేవప్రాపితేకి సాధనాలైన సదాచార్నిని, 
సదుగీణసముదాయానిని క్లిగ్వురంట్డు. ద్నిని దైవసరంప్ద 
అరంట్రు. ఇదే దైవ ప్రక్ృతి. పైన చెప్్పబడిన 26 గుణాలు 
క్లిగ్న మానవుడిని దైవసరంప్ద క్లవాడని అరంట్రు. ఈ 
26 గుణాలు మిశ్రసతాతేవానికి సరంబరంధిరంచినవి. జ్ఞానము 
శుద్ధ సతతేవాము. శుద్ధ సతతేవారంల్నే బ్రహమా సాక్షాతా్కరరం 
క్లుగుతురంది. 

దైవసరంప్ద క్లవాడు ప్రమాతమా తతతేవారంల్నే తన 

(గత స్ంచిక తరువాయి)

తొమి్మదవ ప్రస్ంగము
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చితాతేనిని నిలబెడతాడు. అరందుకు వయాతిరేక్ములైన 
మాయామోహితాలైన ప్దార్్థల మీదకు పోనివ్వడు. 
ప్రమాతమా అరంటే అతనికి ఎరంతో ఇష్టిము. ఆయన 
భజన చేయనిదే అతని మనసు్సకు గాని, బాహయాములైన 
ఇరంద్రియాలకు గాని మరొక్ట్ సరిప్డదు. 

దైవ స్ంపద కలవాని భకి్త

మూలశ్లోక్రంల్ 'జ్ఞాతావా భూతాదిమవ్యయమ్' 
అరంటే వారు దేవుని అనిని భూతాలకు ఆదికారణుడని, 
నాశ్ము లేనివాడని తెలుసుకొని భజిసాతేరు. శ్ృతి ఇలా 
చెబ్తుననిది:

శ్లో॥  యతో వా ఇమాని భూతాని జ్యనే్త, 
        యేన జ్తాని జీవని్త  l    
        యత్ర్ప్్రయన్త్యభిస్ంవిశ్ని్త 
        త్దివాజిజ్ఞాస్స్వా త్ద్ బ్రహ్్మతి ll

భావం: ఏ ప్రమాతమా నురండి అనిని ప్రాణులు 
ఉద్భవిసుతేనానియో, ఎవని దా్వర్ జీవిసుతేనానియో, 
ప్రళ్యరంల్ ఎవరిల్ ప్రవేశిసుతేననివో అతడే బ్రహమాము. 
అతనిని తెలుసుకోవడానికి ప్రయతినిరంచరండి. 

మూల శ్లోక్రంల్ 'మహాతా్మనః అనన్య మనస్ః 
మాం భజని్త' అని వుననిది. విశాలమైనది, మహతతేరమైనది 
అయిన అరంతుఃక్రణము క్లవారు మహాతుమాలు. ఈ 
మహాతుమాలు ‘అభయరం సత్వ సరంశుది్ధ’ అనే శ్లోకాల దా్వర్ 
చెప్్పబడిన దైవప్రక్ృతిని క్లిగ్ వురంట్రు.  ప్రమేశ్్వరుడినైన 
‘నేను’ తప్్ప మాయనురంచి పుట్టిన ఇతర్లైన స్త్రీ, ధనము 
మొదలైనవాట్ల్ మనసు క్లిగ్వురండరు. ఇలా ననుని 
- అరంటే - ప్రమేశ్్వరుని జగతుతేక్రంతట్కి కారణరంగా 
భావిరంచి భజిరంచాలి.

దైవ స్ంపద ఒక పర్ంపర్గా లభిస్్తంది

దైవసరంప్దల్ని గుణాలల్ ఒక్ట్ రెరండిరంట్ని 
జ్గ్తతేగా ఆచరిస్తే మిగ్లినవి తమరంతట తామే లభిసాతేయి.

ఒక్ మహాతుమాలైన సా్వమి ఒక్డు ఒక్ గ్రామానికి 
వేరే ఊరి నురండి వచాచుడు. ఆయన దగగీరకు చాలామరంది 

వెళ్తూ ఉనానిరు. అది చూచి ఒక్డు ఆయన దగగీరకు వెళ్లో 
ఏదైనా మరంత్ము ఉప్దేశిరంచమని ప్రారి్థరంచాడు.

సా్వమి: అబాబుయీ, నీవు ఏమి చేసుతేరంట్వు?
అతడు:  దొరంగతనము.
సా్వమి: అది కాకురండా  ఇరంకేదైనా ప్ని చేసుతేరంట్వా?
అతడు: జూదమాడుతాను. క్లులో తాగుతాను. 

ఇట్వరంట్ అవినీతిక్రమైన ప్నులు చాలాసారులో 
చేసుతేరంట్ను. అబద్ధరం కూడా ఆడుతూవురంట్ను.

సా్వమి: సరే వీటనినిరంట్ల్ ఏదో ఒక్ట్ మానేసాతేనని 
ప్రమాణరం చేయి.

అతడు: ఇలా ఆల్చిరంచాడు.. దొరంగతనరం 
చేయక్పోత్ ఆక్లితో చనిపోతాను. క్లులో త్రాగడరం 
మానలేను.  దేనిని విడవడానికి వీలవడరం లేదు. ఒక్ అబద్ధరం 
ఆడటరం మాత్రం మానగలనే అనిపిసుతేననిది.

సా్వమివారికి  అతడిలా చెప్్పడు: “సా్వమి 
ఈరోజునురండి నేను అబద్ధరం ఆడను”.

సా్వమివారు ‘సరే’ అని అతనికి మరంత్ద్క్షను ఇచాచురు.
కొనిని రోజుల తర్్వత అతడు దొరంగతనరం చేయడానికి 

ర్జభవనానికి వెళ్్ళడు. అతడు గోడనెకి్క ర్జభవనపు పై 
భాగానికి చేర్డు. ఆ రోజు ఎరండ ఎకు్కవగా వురండటరం 
వలన ర్జు పై భాగరంల్ తిరుగుతూవునానిడు. అతనిని 
చూచి ర్జు,

నీవు ఎవరివి?  అని ప్రశినిరంచాడు.
దొరంగ:  నేను దొరంగను . నీవు ఎవరివి?
ర్జు: నేను కూడా దొరంగనే. మనమిదదిరరం క్లిసి 

ర్జుగారి ఖజ్నాను దొరంగ్లిదాదిము. కానీ నువు్వ 
దొరంగవేనని నమమాక్రం ఏమిట్? తీర్ ననుని నీవు 
ప్ట్టిరంచివేస్తే?

దొరంగ తాను అబదదిమాడనని గురువు దగగీర తాను 
చేసిన ప్రమాణరం గురిరంచి వివరిరంచాడు. ర్జుకు అతని 
మీద నమమాక్రం కుదిరిరంది. 

ఆ తరువాత అతడు దొరంగతో ఇలా అనానిడు, “నేను 
తాళ్రంచెవులు సరంప్దిరంచాను. నీ ప్ని త్లిక్ చేశాను”. 

తరువాత వారిదదిరూ క్లిసి ఖజ్నా తెరిచి నగలను 
దొరంగ్లిరంచారు. ఆ తరువాత వారిదదిరూ ఆ సొముమాను  
ప్రంచ్కురంటూ, ఒక్ బరంగారు పెట్టి నురంచి మూడు 
వజ్రాలను తీసుకొనానిరు. వాట్ని ఎలా ప్రంచ్కోవాల్ 
తెలియలేదు. అపు్పడు ర్జు ఇలా అనానిడు: “ఒక్ వజ్రానిని 
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ర్జుకు ఉరండనిదాదిము. మిగ్లినవనీని మనిదదిరరం 
ప్రంచ్కురందాము!”

అలా చేసి వారిదదిరూ విడిపోయారు. ర్జు దొరంగ 
యొక్్క చిరునామా తీసుకునానిడు. తన చిరునామా 
మాత్రం సరైనది ఇవ్వలేదు. రెరండవ రోజున ర్జు తన 
దివానును పిలిచి, “మన ఖజ్నాల్ దొరంగతనరం జరిగ్రంది. 
ఏమేమి పోయాయో తెలిపి, దొరంగను ప్ట్టికోరండి” అని 
ఆజ్ఞాపిరంచాడు. 

దివాను ఖజ్నా వెతికాడు. ఒక్ వజ్రం దొరికిరంది. 
దానిని ఆ దివాను తన మొలల్ దాచ్కునానిడు. 
ర్జు దగగీరకు వచిచు దివాను ఇలా చెప్్పడు: “ఆ దొరంగ 
ఏమి మిగలచులేదు. అనీని దొరంగ్లిరంచాడు. దొరంగను 
ప్ట్టికోవడానికి ఎరంతో ప్రయతినిరంచాను. కానీ ఏమాత్రం 
అతని జ్డ తెలియలేదు”. అపు్పడు ర్జు ఆ దొరంగ 
చిరునామా చెపి్ప అతనిని తీసుకురమమాని ఆజ్ఞాపిరంచాడు. 
దొరంగను తెచిచు ర్జు ఎదుట హాజరు ప్రిచారు.

ర్జు అడిగాడు: “దర్బురుల్ దొరంగతనరం జరిగ్రంది. 
నీకు తెలుసా?”

దొరంగ అరంగీక్రిరంచాడు,  “నేనే ఆ దొరంగతనరం 
చేసాను.”

ర్జు:  అనీని దొరంగ్లిరంచావా?
దొరంగ: ఖజ్నాల్ మూడు వజ్రాలు ఉనానియి. మేము 

ఇదదిరము దొరంగలము. మేము చెరొక్ వజ్ము తీసుకుని 
ఒక్ట్ తమకు ఒక్ట్ వదిలివేసాము.

అది విని ర్జు దివానుతో, “ఆ వజ్రం నీ దగగీర 
ఉననిది. బయటకు తీయి” అని గరి్జరంచాడు.

దివాను ఇక్ చేస్దేమీ లేక్ తన మొల నురండి ఆ 
వజ్రానిని బయటకు తీశాడు.

ర్జు ఇలా అనానిడు, “ఈరోజు నురండి ఈ 
నిజ్యితీ గల ఈ దొరంగను దివానుగా నియమిసుతేనానిను. 
ఎరందుక్రంటే ఇతడు నిజరం ప్లుకుతునానిడు. క్నుక్ 
ఎరంతో నమమాదగ్నవాడు” అని  ఆ దొరంగకు దివాను 
ప్దవినిచాచుడు.

ఆ తరువాత  ర్జు ఆ దొరంగతో ఇలా అనానిడు: 
“నీకు నిజరం చెప్్పమని ఆజ్ఞాపిరంచిన మీ గురుదేవులు 
ధనుయాలు. వారి ఆజఞాను నీవు ప్ట్రంచి ఈ సి్థతికి వచాచువు. 
నీవు దరి్శరంచిన ఆ గురువుగారిని నేను కూడా దరి్శసాతేను. 
నాకు కూడా ఆయనను చూపిరంచ్. వారి సదుప్దేశానిని 

నేను కూడా సీ్వక్రిసాతేను.
ఇది విని ఆ దొరంగ ఇలా ఆల్చిరంచాడు: ‘ఒక్్క 

సతయావాకా్పలనము (సతయారం ప్లక్డరం) మాత్రానే నేను 
దివాను ప్దవిని ప్రందాను క్దా!’ ఇలా భావిరంచి అతడు 
దైవసరంప్దకు చెరందిన మిగ్లిన గుణాలను ఆచరణల్ 
పెటటిడానికి ప్రయతినిరంచాడు.

కొదిది రోజులల్ ఆ గురువుగారు అక్్కడికి వచాచురు. ఆ 
కొతతే దివాను వెళ్లో ఆయనను దరి్శరంచాడు. ఆయన ప్దాలపై 
ప్డి నమస్కరిరంచాడు. 

సా్వమి: నీవు ఎవరివి?
దివాను:  ఇరంతకుమురందు ఈ నగరరంల్కి మీరు 

వేరంచేసినపు్పడు మీరు అరందరికీ ధరోమాప్దేశ్రం చేశారు. ద్క్ష 
నిచాచురు. నేను మీ దగగీరికి వచిచు ధరమాద్క్షను యిపి్పరంచమని 
ప్రారి్థరంచాను. మీకు నేను దొరంగనని, జూదమాడుతానని, 
అబదా్ధలాడుతానని నా ప్రిచయరం చేసుకునానిను. అపు్పడు 
అనిని ప్ప్లనూ చేస్వాడిని. వాట్ని విడిచిపెటటిమని 
మీరు ఆజ్ఞాపిరంచారు. కానీ నేను వాట్ని విడవలేనని 
చెప్్పను. కేవలరం సతయారం మాత్రం ప్లుక్గలనని చెప్్పను. 
ఆ సతయాప్లనము వలననే ఇక్్కడి ర్జుగారు ననుని 
నమమాదగ్నవాడిగా భావిరంచి నాకు ఈ దివాను ప్దవి 
నిచాచురు. ఈ సతయా వాకా్పలనముల్ (సతయామే ప్లక్డరం 
వలన) మొదట్లో నాకు ఎనోని క్షాటిలు వచాచుయి. కానీ చివరికి 
నాకే శ్రేయసు్స క్లిగ్రంది. 

అది విని ఆ గురువుగారు ఎరంతో సరంతోష్రంచి యిలా 
అనానిరు, “నా దగగీర చాలామరంది ద్క్ష తీసుకునానిరు. 
కానీ సరిగాగీ ప్లిరంచినవాడివి నీవు మాత్మే!” దివాను 
సా్వమివారి అనుమతి తీసుకుని ర్జుగారికి వారి దర్శనరం 
చేయిరంచాడు.

ఆ తరువాత ర్జు ఆజఞాను సీ్వక్రిరంచి ఇలా 
అనానిడు, “నేను ఈ దివాను ప్దవిని  వదిలి గురుస్వను 
సీ్వక్రిసుతేనానిను”.

అది విని ర్జుకెరంతో ఆశ్చురయారం క్లిగ్రంది. అతడు ఇలా 
అనానిడు, “ప్రాప్రంచిక్ విష్యాలను తయాజిరంచి సతు్పరుష్ల 
సరంసరగీరంల్ తాయాగశీలురు అయిన వారు ధనుయాలు”.

ర్జు కూడా ఆ మహాతుమాని సదుప్దేశానిని తీసుకొని 
తన ర్జ్యానిని తన కుమారునికి యిచిచువేశాడు. 

వారిదదిరూ ఆ మహాపురుష్ని వెరంటనురండి, 
దైవసరంప్దకు సరంబరంధిరంచిన నియమాలను ప్ట్రంచి, 
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- స్శేషం

శుద్ధ సాతి్వక్మోక్షానిని ప్రంది, సరంసార సాగరరం నురండి 
విముకుతేలయాయారు.

ఇలాగే ఒక్ దైవగుణము వస్తే, మిగ్లిన గుణాలనీని 
వాటరంతట అవే వసాతేయి.

ఇపు్పడు ఒక్ అనుమానరం క్లగవచ్చు. పుర్ణాలల్ దేవతల 
గురిరంచి చెప్్పబడివుననిది క్దా! వారిల్ కొరంతమరంది 
విష్యల్లులు క్దా! అది దైవగుణమా? అని.

అస్రులతో స్మానులైన దేవత్లు

ఈ విష్యరంల్ ఆతమా పుర్ణరంల్ ఇలా ఉననిది:

శ్లో॥ ఆత్్మజ్ఞానముపేక్ష్యథ  
       దేవా యే భోగలంపటాః  l    
       అస్రా ఏవ తే జేఞాయా 
       ఆత్్మధర్్మ బహిషకిృతాః ll

భావం: ఏ దేవతలు ఆతమాజ్ఞానానిని విడిచి 
భోగాలరంప్ట్లవుతారో అట్వరంట్ ఆతమాజ్ఞాన ప్రయతనిమే 
లేని దేవతలు అసురుల వరంట్వారే

ఇట్వరంట్ దేవతల యొక్్క ‘దేవ’ శ్బదిము 
నామ మాత్మే. కారణము వారిల్ దేవ సరంప్ద 
వురండక్పోవడమే.

బృహదారణయాకోప్నిష్తుతేల్ ఈ క్థ ఉననిది:-

అధికారానుగుణమైన గ్హణము

దేవతలు, మానవులు, అసురులు - అరందరూ 
ప్రజ్ప్తి యొక్్క బిడ్డలే. వారరంతా ఒక్సారి తమ తరండ్రి 
అయిన ప్రజ్ప్తి దగగీరకు వెళ్లో ఇలా అడిగారు:-

 “తరండ్రీ!  మాకు ఏదైనా ఉప్దేశిరంచరండి.” 
వారికి ప్రజ్ప్తి ఒకే అక్షరమైన ‘ద’ ను ఉప్దేశిరంచి 

ఇలా అడిగాడు: “మీకు నా ఉప్దేశ్రం అర్ధమైరందా?” 
దేవతలు ఇలా అనానిరు: “మేము స్వభావసిద్ధరంగా 

ఇరంద్రియల్లత్వము క్లవారము. భోగ విలాసాలల్ 
ఎలలోపు్పడూ త్లుతూవురంట్ము. కాబట్టి మాలారంట్ వారికి 

దమనమే (నిగ్హిరంచ్కోవడరం) ముఖయామైన ధరమామని 
చెప్్పడానికే మీ ఉప్దేశానికి బ్జ్క్షరరంగా మీరు ‘ద’ అనే 
అక్షర్నిని మాకు ఉప్దేశిరంచారు.”

ఇది విని ప్రజ్ప్తి “ఓరం” అని ప్లికాడు. అరంటే ‘అదే 
యథార్థము’ అని అర్థము. దేవతలు తన ఉప్దేశ్ రహసాయానిని 
తెలుసుకునానిరని గ్హిరంచి సరంతోష్రంచాడు. 

ఆ తరువాత మానవులు ప్రజ్ప్తిని ఆజ్ఞాపిరంచమని 
ప్రారి్థరంచారు. ప్రజ్ప్తి వారికి కూడా ‘ద’ అనే అక్షర్నిని 
ఉప్దేశిరంచాడు. వారిని కూడా ప్రజ్ప్తి “నా ఉప్దేశ్రం 
యొక్్క అర్్ధనిని తెలుసుకునానిర్?” అని అడిగాడు.

మానవులు ఇలా అనానిరు: “మేము స్వభావసిద్ధరంగా 
ల్భము మొదలైన వికార్లకు ల్నౌతురంట్ము. 
మేము అననిము మొదలైనవి దానము చేయడానికి 
బాధప్డుతూవురంట్ము. కాబట్టి మీరు మమమాలిని ఆ 
బ్జ్క్షరరం ఉప్దేశిరంచడరం దా్వర్ ‘దానము’ చేయమని 
ఆజ్ఞాపిరంచారు.”

ప్రజ్ప్తి వారికి కూడా తాను ఉప్దేశిరంచినది అదేనని 
చెప్్పడు.

ఆ తరువాత అసురులు కూడా ప్రజ్ప్తిని తమకు 
ఉప్దేశిరంచమని ప్రారి్థరంచారు. వారికి కూడా ప్రజ్ప్తి ‘ద’ 
అనే అక్షర్నేని ఉప్దేశిరంచాడు. 

“మీకు దాని భావరం అర్థమైరందా?” అని వారిని 
అడిగాడు. 

అసురులు ఇలా సమాధానరం చెప్్పరు: “మేము 
ఎపు్పడు హిరంస చేసూతేవురంట్ము. ఇది మా స్వభావరం. 
కాబట్టి మమమాలిని ప్రాణులప్టలో దయ క్లిగ్ ఉరండాలని 
ఉప్దేశిరంచారు.” 

ఇది విని ప్రజ్ప్తి వాసతేవమేనని అరంగీక్రిరంచాడు. 
పై క్థను బట్టి ప్రక్ృతి సిద్ధమైన సరంసా్కర్నిని, 

అధికార్నిని క్లిగ్న విష్యాలల్ ఆతమాక్ళ్యాణానికి 
వేరొక్ ప్రక్రయ దా్వర్ శ్రేయసు్సను సాధిరంచే విధానము 
వెలలోడౌతుననిది. అరంటే దేవతలు సా్వభావిక్రంగా 
విష్యల్లత్వము క్లిగ్నవారు. వారికి ఇరంద్రియాలని 
నిగ్హిరంచ్కోవడరం (ఇరంద్రియ దమనము) అవసరమని 
శ్రుతులల్నే చెప్్పబడివుననిది. కాబట్టి ‘దేవ’ శ్బదిము వారి 
ప్టలో నామ మాత్మే!
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శ్రీశ్రీశ్రీ మాతా ఆనందమయి 

జీవితం మరియు బోధలు

శ్రీ ఆనరందమయి మాతతో 
సనినిహితరంగా మెలిగ్న వయాకుతేలల్ 

గురుప్రియాదేవి ఒక్రు. ఆమె తరండ్రి 
శ్రీ శ్శారంక్ మోహన్ ముఖోప్ధాయాయ 
ఒక్ రిటైర్్డ సివిల్ సర్జన్. ఆయన 
మొటటిమొదటగా డిపూయాట్ పోసుటిమాసటిర్ 
జనరల్ శ్రీ ప్రమథనాథ వసుగారి దా్వర్ 
విని అమమాను దరి్శరంచ్కొనానిరు. 
మొదట్ దర్శనరంల్నే ఆయన అమమాను 
శ్కితే స్వరూపిణిగా గురితేరంచారు. అమమా 
ప్టలో భకితే ప్రప్తుతేలతో తరచ్ అమమాను 
దరి్శరంచసాగారు. ఇరంట్కి వచిచు తన 
కుమారెతే అయిన గుర్రుప్రియాదేవితో  
అమమాను గురిరంచి చెపే్పవారు. అయిత్ 
ఆమె స్వతహాగా బిడియసుతేర్లు 
కావటరంవలన కొతతే ప్రదేశాలకు 
వెళ్లోట్నికి, కొతతేవారితో క్లవట్నికి 
యిష్టిప్డేవారు కాదు. అరందువలలో ఆమె 
చాలా రోజులవరకు, తన తరండ్రిగారు 
చెపి్పనా అమమాను దరి్శరంచ్కొనలేదు.

ఒక్రోజు శ్శారంక్ 
ముఖోప్ధాయాయ అమమాను 
దరి్శరంచ్కొననిపుడు ఆనరందమయి 
అమమా ఆయనతో “రేపు మీ కుమారెతేను 

కూడా తీసుకొని రరండి” అని అనానిరట. 
అమమా ఆహా్వనరం మేరకు అమమాను 
గురుప్రియాదేవి క్రీ.శ్. 1925 సరం॥ల్ 
మొదట్సారి దరి్శరంచ్కొనానిరు. 
అప్్పట్నురండి ఆమె ఆనరందమయి 
అమమాతో అతయారంత సనినిహితుర్లిగా 
అమమా సారంగతాయానిని ప్రందారు.

గురుప్రియాదేవి అమమాను 
దరి్శరంచ్కొనని సమయరంల్ అమమా 
ల్ప్లి గదిల్ ఒక్్కరే కూరుచుని వునానిరు. 
ఈమెను చూడగానే అమమా ఒక్ అలౌకిక్ 
స్వరరంతో “ఇనానిళ్లో ఎక్్కడ వునానివ్?” 
అరంటూ నవా్వరు. ఆ స్వరరంల్ని 
ఆప్యాయతకు క్రిగ్పోయారు 
గురుప్రియాదేవి. మొటటిమొదటగా 
అమమా ప్లికిన ఆ మాటలల్ తమ 
యిదదిరి మధయా వునని అనుబరంధరం 
యీ జనమాది మాత్మే కాదనని అర్థరం 
సుఫూరిరంచిరంది గరుప్రియాదేవికి. 
ఆమె హృదయరం శాశ్్వతరంగా అమమా 
ప్దాలకు అరంకితమైపోయిరంది. 
అప్్పట్నురండి ఆమె తరచ్ అమమాను 
దరి్శరంచసాగారు.

శ్రీ ఆనరందమయి అమమా తరచ్ 

సమాధి సి్థతిని ప్రందుతురండేవారు. 
మనసు, శ్ర్రరం ఒక్ అతీత సి్థతిల్ 
వురండి తరచూ సమాధిసి్థతిల్కి 
జ్రిపోతూ వురండటరంతో ఆమె 
బాహయాసమాృతిని కోల్్పతురండేవారు. 
ఇరంట్ ప్నులు చేసుకొనటరం కూడా 
ర్నుర్ను క్ష్టిరం అవటరంతో శ్రీ 
భోలానాథ్ గారు తన సోదరి మాధవిని 
పిలిపిరంచ్కొనానిరు. ఆమె యిరంట్ 
ప్నులల్ సహాయప్డేవారు.

గురుప్రియా దేవి వచిచున 
కొనానిళ్లోకు శ్రీ ఆనరందమయి అమమా 
ఆమెతో “గురుప్రియా! అపు్పడపు్పడు 
నాకు యిరంట్ ప్నులు చేసుకోవటరం 
క్ష్టిరంగా వురంది. ఇక్్కడకు వచేచు భకుతేలు 
కొరందరు నాకు సహాయరం చేయట్నికి 
సిద్ధరంగా వుననిప్్పట్కీ ఆ భకుతేర్ళ్్ళ 
బ్రాహమాణులు కాక్పోవడరంతో ఇరంట్లో 
మడివరంటలు, దైవనివేదనలు 
వురండటరంతో వారిని పిలువలేదు. 
ఇపు్పడు ఆ భగవరంతుడే నినుని 
ప్రంపినట్లోనానిడు” అనానిరు. ఇలా 
అమమా గురుప్రియాదేవితో తన ప్రిసి్థతి 
గురిరంచి, గురుప్రియాదేవి కుట్రంబ 

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

(గత స్ంచిక తరువాయి)
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ప్రిసి్థతుల గురిరంచి అనేక్ విష్యాలు 
మాట్లోడేవారు. అప్్పట్వరకు అమమా 
ఎవరో తెలియకురండా అమమాను 
ఒక్్కసారికూడా చూడకురండావునని 
తనతో ఆమె అతిసనినిహితుర్లు, 
ఆపుతేర్లివలె వయావహరిరంచడరం 
చూచి గురుప్రియాదేవి ఎరంతో 
ఆశ్చురయాపోయారు. ఆ రోజు 
చాలాస్ప్ట్ తర్్వత తిరిగ్వెళ్లో 
సమయరంల్ అమమా శ్శారంక్ గారితో 
“ఈమెను మళ్లో తీసుకురరండి” అనానిరు. 
ఆనాట్ నురండీ గురుప్రియ ప్రతిరోజు 
అమమాను దరి్శరంచసాగారు. ఆమెకు 
నిరరంతరరం అమమా ధాయాస్. ఒకొ్కక్్కసారి 
రోజుకు రెరండుసారులో, మూడుసారులో 
కూడా అమమాను దరి్శరంచేవారు. 
క్రమరంగా అమమాతో ప్రిచయరం బాగా 
పెరిగ్ అమమాకు యిరంట్ ప్నులల్, 
వరంటప్నులల్ సహాయప్డటరం 
ప్రారరంభిరంచారు గురుప్రియా దేవి.

క్రమక్రమరంగా అమమా యొక్్క 
దివయాత్వరం బాగా వెలలోడి కావటరంతో 
అమమా దర్శనార్థరం వచేచు ప్రజల సరంఖయా 
బాగా పెరిగ్రంది. కొరందరు నితయామూ 
అమమా దర్శనార్థరం వచేచువారు. ప్రఫులలో 
బాబ్ అనే భకుతేని భారయా ఉష్ యిలా 
అనేవారు “షాహ్-బాగ్ తోటల్ని 
యీ అమమాను చూడట్నికి ప్రతిరోజూ 
వసుతేనానిను. ఆమెను చూడకురండా 
వురండలేక్ పోతునానిను. మా అతతేగారు 
యిరందుకు అభయారంతరరం చెపుతునానిరు. 
“నువు్వ ప్రతిరోజూ షాహ్-బాగ్ వెళ్్ళ 
ఆమెను దరి్శరంచ్కొని తీర్లని 
ఏమురంది? ఇరంట్ల్నే వురండి ఏ 
ధరమామైనా ఆచరిరంచ్కొన వచ్చును 
క్దా?” అని అరంట్ర్మె. అరందుకు 
నేను “ఇక్్కడకు ర్వటరం ధరమారం అనే 
వుదేదిశ్రంతో ర్వటరం లేదు. నాకు 

ధర్మాధర్మాలు తెలియవు. అమమాను ఒక్్క 
రోజు చూడక్పోయినా నాకు పిచెచుతితే 
నట్లోరంట్రంది. ఆమెను ఎపు్పడెపు్పడు 
చూసాతేనా  అని నా మనసు్స తహ తహ 
లాడుతురంది. అరందుకే వసుతేనానిను” 
అని అరంట్ను  - ఇలా చెపే్పవార్మె!

అలా ఒక్ దివయామైన ఆక్రష్ణ అమమా 
ప్టలో ప్రందేవారు భకుతేలు. గురుప్రియా 
దేవి అనుభవరం కూడా అదే! క్రమరంగా 
ఆమె రోజరంతా అమమా యిరంట్ల్నే 
కాలరం గడుపుతూ అమమా కుట్రంబరంల్ 
ఒక్ సభుయార్లి వలె మారిపోయారు. 
కొదిదిస్పు మాత్రం తమ యిరంట్లో వురండి 
తిరిగ్ అమమా వదదికు ప్రుగు ప్రుగున 
వచేచువార్మె.

గురుప్రియా దేవి తరండ్రియైన 
శ్శారంక్ బాబ్ అమమాను ఒక్సారి తమ 
యిరంట్కి విచేచుయమని ప్రారి్థరంచగా 
అమమా అరంగీక్రిరంచారు. అమమాతో ప్ట్ 
కొరందరు భకుతేలు కూడా శ్శారంక్ బాబ్ 
యిరంట్కి వచాచురు. శ్శారంక్ బాబ్ 
అరందరికీ విరందుభోజనరం ఏర్్పట్లో 
చేశాడు. గురుప్రియా దేవి ఆ రోజు 
అమమా యొక్్క విశేష్ అనుగ్హానిని 
ప్రందారు. ఎలాగరంటే, అమమా ఆ రోజు 
తన స్వహసాతేలతో ఆమెకు అననిరం 
తినిపిరంచారు. ఆమెతో ఒకే క్రంచరంల్ 
భుజిరంచారు. ఆ సమయరంల్ 
గురుప్రియా దేవి అమమాతో “అమామా!! 
మీరు అరంతా నాకే తినిపిసుతేనానిరు. 
మీరేమీ తినటరం లేదమమా” అననిది. 
ఆనరందమయి అమమా “ఈరోజు  
నేను నీకు వినిపిసుతేనానిను. కానీ, 
భవిష్యాతుతేల్ నువే్వ నీ చేతులతో నాకు 
తినిపిసాతేవు” అనానిరు గురుప్రియా 
దేవితో. అమమా ప్లికిన యీ వాకాయాలు 
భవిష్యాతుతేల్ అక్షర్లా నిజమైనాయి. 
కాలక్రమేణా అమమా తరచ్ సమాధి 

సి్థతిల్కి వెళ్్ళడరం, గరంటల తరబడి 
బాహయాసు్పరణల్ లేకురండటరంతో 
అమమాకు భోజనరం తినిపిరంచటమే 
కాదు, సానినరం చేయిరంచటరం, చీరె 
క్టటిటరం యిరంకా యిరంట్ ప్నులు - 
యివనీని గురుప్రియా దేవియే చేయటరం 
జరిగ్రంది.

అదే రోజు మరొక్ చిత్మైన 
సరంఘటన జరిగ్రంది. భోజనాలకు 
మురందు అరందరూ కూరుచుని 
మా ట్ లో డు కొ రం టూ వు రం డ గా 
నిశిబాబ్ అనే ఒక్ భకుతేడు ఎరంతో 
ఆరందోళ్నతో అమమా వదదికు వచాచుడు. 
తన మనుమడి చెవి ఆభరణరం 
చెవి చరమారంల్కి గుచ్చుకొని 
పోయిరందనీ, బయటకు తీయటరం 
క్ష్టిరంగా వుననిదని, ప్రిసి్థతి చాలా 
ఆరందోళ్నక్రరంగా వుననిదని చెప్్పడు. 
దయతో ఒక్్కసారి తన యిరంట్కి 
తన బిడ్డ వదదికు వచిచు కాప్డమని 
క్నీనిట్తో ప్రారి్థరంచాడు. అట్వరంట్ 
సమయాలల్ ఆనరందమయి మాత 
ప్రవరతేన చిత్రంగా  వురండేది. ఆమె 
స్వయరంగా తన నోట్తో చెప్్పకురండా 
ప్రక్్కన వునని వారితో “ఏమౌతురంది?” 
అని అడిగేవారు. వాళ్్ళ సరిగా 
చెప్్పక్పోత్ “చూడరండి, వీళ్్ళ గట్టిగా 
చెప్్పటరం లేదు. బహుశా తగగీదేమో!” 
అనేవారు. “మీ అనుగ్హరంతో 
ఎరందుకు నయరం కాదు? తప్్పకురండా 
వాళ్్ళ స్వస్థత ప్రందుతారమామా” 
అని వాళ్్ళ అననిటలోయిత్... “వీరు 
ఆప్ద గడుసుతేరందరంట్నానిరు. అలా 
జరుగుతురందననిమాట!” అనేవారు. 
ఆవిధరంగా మరంచి అయినా, చెడు 
అయినా తనకై తాను చెప్్పక్, ప్రక్్కనునని 
వారి దా్వర్ ఫలితరం ఎలా వురంట్రందో 
సూచిరంచేవారు. 
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ఆ రోజు ఆ సమయరంల్ 

కూడా అమమా గురుప్రియా దేవి వైపు 
చూసూతే “ఏమవుతురంది అబాబుయికి? 
నయమవుతురందరంట్వా?” అనానిరు.

“అమమా స్వయరంగా వెళ్తేనానిరు 
క్దా! తప్్పక్ నయమవుతురంది” 
అనానిర్మె.  “చూడరండి, తను చెపుతేననిది 
క్దా! నయమౌతురందననిమాట” 
అనానిరు. అలా అరంటూ అమమా నిశిబాబ్ 
ఇరంట్కి బయలుదేర్రు. కొరంతస్ప్ట్ 
తర్్వత అరందరూ తిరిగ్ వచాచురు. 
కానీ అక్్కడ ఏమి జరిగ్రంది - అనని 
విష్యరం గుప్తేరంగా వురంచబడిరంది. 
కొనానిళ్్ళ తర్్వత ఆ విష్యరం 
బయటకు వెలలోడి అయిరంది. అమమా 
అక్్కడకు వెళ్్ళన తర్్వత, ఎవరూ ఏ 
ప్రయతనిరం చేయకురండానే ఆ పిలలోవాని 
చెవి ఆభరణరం దానరంతట అదే 
వూడిపోయి క్రరంద ప్డిపోయిరందట. 
అమమా అనుగ్హరంతో పెదది ఆప్దనురండి 
ఆ బాబ్ బయటప్డా్డడు.

1925 సరంవత్సరరం పుష్యా 
సరంక్రరంతికి సూరయాగ్హణరం వచిచురంది. 
అరందరూ ఆనాడు అమమా  సనినిధిల్ 
సరంకీరతేన చేసుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు 
సీ్వక్రిరంచాలని అనిని ఏర్్పట్లో 
గావిరంచారు. ఆ రోజు వుదయానేని 
భకుతేలరంతా అమమా గృహప్రారంగణరంల్ 
కూరుచుని భకితేశ్రదా్ధని్వత హృదయులై 
సరంకీరతేన చేయసాగారు. బావుల్ 
బాబ్, అతని భారయా, దేవేరంద్రప్రసాద్, 
మాధవీ అతతే యిరంకా కొరందరు భకుతేలు 
వరంటల్ నిమగునిలైనారు. సరంకీరతేన 
చెవిన ప్డగానే అమమా సమాధిమగునిలై 
బాహయాసమాృతి కోల్్పయారు.  ఆమె 
కొరంతస్ప్ట్కి మామూలు సమాృతికి 
వచిచున తర్్వత  భకుతేల మధయాకు వచిచు 
కూరుచుని సరంకీరతేనల్ ప్ల్గీనానిరు.

"హర్ మురార్ మధుకైట భార్
గోపాల గోవింద ముకుంద శౌర్"

అరంటూ అమమా తన మధురమైన 
క్రంఠరంల్ చాలాస్పు సరంకీరతేన చేశారు. 
చాలాస్ప్ట్ వరకు సరంకీరతేన సాగ్రంది. 
అపు్పడు అమమా సరంకీరతేన ప్రదేశ్రం 
నురండి  లేచి, భోలానాథ్  గారితో క్లసి 
దేమునికి నైవేదయారం సమరి్పరంచట్నికై 
ల్ప్లికి వెళ్్ళరు. దేమునికి ధూప్ద్ప్ 
నైవేదయా సమర్పణ తర్్వత యిదదిరూ 
బయటకు వచాచురు.  ఆ తరువాత  
భకుతేలరందరూ తీర్థ ప్రసాదాలు 
సీ్వక్రిరంచారు. ఆ సరందర్భరంల్ ఒక్  
సరంఘటన జరిగ్రంది. స్త్రీలరంతా అమమా 
వదది కూరుచునానిరు. ఒక్ పురుష్డు వీరికి 
కొరంతదూరరంల్ నిలబడి వునానిడు. 
మేలిముసుగుల్ నురండే అమమా దృష్టి 
అతనిపై బడిరంది. అమమా అతనితో 
“స్త్రీలను చెడు దృష్టితో చూడవదుది” 
అని తీవ్రంగా హెచచురిరంచారు. అతడు 
అమమాకు శ్రణాగతుడైనాడు. స్త్రీల 
ప్టలో ప్విత్ భావనలు క్లిగేలాగ 
తనను ఆశీర్వదిరంచమని అతడు 
ఆనరందమయి అమమాను వేడుకునానిడు. 
ప్రతిరోజు కొరంతస్పు తన వదది 
కూరుచుని వెళ్్ళమని,  స్త్రీలు ఎదురుప్డిత్ 
వారిప్దాలను మాత్మే (కొనానిళ్్ళ 
వరకు) చూడవలసిరందనీ, ముఖాలను 
చూడవదదినీ అమమా ఆదేశిరంచారు. 
అమమా చెపి్పనట్లో చేసిన అతడు 
అనరంతరకాలరంల్ తన బలహీనత 
పూరితేగా తొలగ్పోవటరంతో ఎరంతో 
ఆనరందిరంచాడు.

1925 ఫాలుగీణ బహుళ్ చవితి 
రోజు సరస్వతీపూజ ప్రండుగ వచిచురంది. 
ఆ రోజు ఢాకా ల్ని మెడిక్ల్ 
కాలేజీ విదాయారు్థలు పూజ, పేదలకు 
అననిదానము  కాలేజి ఆవరణల్నే 

జరప్లనీ, శ్రీ ఆనరందమయి మాత  
ఆ కారయాక్రమాలకు విచేచుయాలని 
సరంక్లి్పరంచి, అమమా వదదికు వచిచు, 
అమమాను ఆహా్వనిరంచారు. సరంకీరతేన 
సమయరంల్ అమమాకు సమాధిసి్థతి, 
శ్ర్రరంల్ అనేక్ యోగక్రయలు 
ప్రక్టమవటరం జరుగుతురంది క్నుక్ 
అచటకు విచేచుసిన ప్రజలు అమమా సి్థతిని 
అర్థరం చేసుకొనలేక్ ప్లు ప్లు విధాల 
అపోహలకు గురయేయా అవకాశ్రం 
వుననిది క్నుక్ షాహ్-బాగ్ తోటల్నే 
కారయాక్రమములతో నిర్వహిరంచాలని  
భకుతేలు తలచారు. అయిత్ 
ఎకు్కవమరంది భకుతేలు ర్వటరం వలన 
తోటల్ని చెట్లో ప్డయేయా అవకాశ్రం 
వుననిది క్నుక్ తోట యజమానులు 
అనుమతిరంచలేదు. అరందువలన 
మొదట అనుకునని ప్రకారము 
మురందురోజు ర్త్రే అమమా బోలానాథ్ 
గారితో క్లసి భకుతేలరందరితో కాలేజీకి 
వెళ్్ళరు. భకుతేలరంతా వరంటచేస్ స్వల్ 
ప్ల్గీనానిరు. సూరోయాదయరం తర్్వతనే 
చేయాలనీ, సూరోయాదయానికి మురందే 
వరంటలు చేసి దరిద్రనార్యణులకు 
చదిది వరంటలు వడి్డరంచడరం దోష్మని 
చెపి్ప అమమా సూరోయాదయరం తర్్వతనే 
వరంటలు చేయిరంచారు. శ్రీ ఆనరందమయి 
అమమా కూడా వరంటల్ ప్ల్గీనానిరు. 
అరంత్కాదు, ఏ పుణయాప్రదమైన 
కారయాక్రమరం   చేయాలనాని మురందుగా 
నిష్్ఠ చాలా అవసరమని చెపి్ప, సరస్వతి 
పూజ మురందురోజు ర్త్రి అరంతా అమమా 
భకుతేలతో సరంకీరతేన చేయిరంచారు 

- స్శేషం
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శ్రీమత్ మలాలి ది సుబ్్బలక్ష్మి

భకతావత్సలుడు

(భగవదనుగ్హం వలలో లభించిన మాస్టురుగారి పరిచయాని్న 'నిష్ఠ', 'స్బూరి'లతో 
దిన దినాభివృదిధి కావించ్కొని స్త్్సంగాలు నిర్వాహిసూ్త ఆ రోజులోలో ఒంగోలు 
లాయరు పేటలో బాల భజన బృందం చేత్ భజనత్్తయ్యగారిగా పిలవబడటమే 
కాక, మాస్టురుగారి చేత్ కూడా అత్్తగారిగా పిలిపించ్కున్న భాగ్యశాలి. జీవిత్ంలో 
మాస్టురుగారి స్్మర్ణను క్షణం కూడా ఏమార్ని ఈమె వారి అనన్య శ్ర్ణాగతిలో 

పొందిన అనుభూతులను, అనుభవాలను, అందించ్ చ్నా్నరు.)

మేము సూళ్్ళరు పేటల్ 
వుననిపు్పడు మా యిరంట్ 

ప్రక్్కన భరదా్వజ మాసటిరుగారి భకుతేడు 
భాస్కరరెడి్డ అనే అతను వురండేవాడు. 
అపు్పడపు్పడు అతను మాసటిరుగారి 
గురిరంచి ఎరంతో అదు్భతరంగా 
చెపూతేరండేవారు. అరందువలలో నాకు 
మాసటిరుగారిని చూడాలని ఎరంతగానో 
అని్పరంచేది. కానీ మావారికి 
అలారంట్వరంటే యిష్టిరం వురండేది కాదు. 
నాకెరంతగా చూడాలని వునాని మావారు 
ఒపు్పకోక్పోవటరం వలలో అతని చేతనే 
మాసటిరుగారి దగగీరునిరంచి “సాయిబాబా 
చరిత్” గ్రంథానిని తెపి్పరంచి ప్ర్యణ 
చేయటరం మొదలు పెట్టిను. ఒక్రోజు 
వెరంక్టగ్రిల్ ఏదో ప్రోగ్రామ్ వురండి 
మాసటిరుగారు చాలా ప్దుదిపోయి 
సూళ్్ళరు పేటకొచాచురు. అది జనవరి 
నెల. ప్రండుగనెల క్దా! అరందుక్ని ఆ 

ల్గ్ల్లోని ఆడవాళ్్ళమరంతా ప్దుదినేని 
లేచి రరంగవలులోలు తీరిచుదిదుదితునానిము. 
ఇరంతల్ మాసటిరుగారు బ్రెష్ 
చేసుకురంటూ బయటకొచాచురు. అదే 
నాకు వారిచిచున ప్రథమ దర్శనరం. 
భాస్కరరెడి్డ వురండి “మాసటిరుగారూ 
నీళ్్ళ తెచిచుసాతేను. ఇక్్కడే క్డుకో్కరండి” 
అని అరంటే నావైపు చూసూతే ఎరంతో 
మృదువుగా ఆతీమాయరంగా “అమామాయ్ 
వాళ్్ళ ముగేగీసుకురంట్నానిరు ప్డై 
పోతురంది క్దా వదుదిలే” అరంటూ 
ల్ప్లి కెళ్్ళపోయారు. మురందు 
మురందు జీవితరం ప్డుగునా వారి 
ప్రిచయ భాగాయానిని ప్రసాదిరంచడానికి 
నారందియైన ఆ ప్రథమ దర్శన 
దృశ్యారం నా సమాృతి ప్థరంల్ ఇప్్పట్కీ, 
ఎప్్పట్కీ నితయా నూతనరంగా నిలచి, 
తలచ్కుననిపు్పడెలాలో మనసరంతా 
ఆనరందరంల్ నిరండిపోతురంది. ఆ 

తర్్వత భాస్కర్ రెడి్డ ఒక్ రోజు వచిచు 
“గురువుగారు వచాచురు. మీరు వచిచు 
దర్శనరం చేసుకోరండి” అని” పిలిచారు. 
కానీ నేను వెళ్్ళలేని, వెళ్్ళకూడని 
ప్రిసి్థతి. అరందువలలో మావారిని వెళ్్ళ 
గురువుగారిని దర్శనరం చేసుకోమని 
ఎరంతగానో ప్రాధేయప్డా్డను. ఏ 
క్ళ్నునానిరోగాని వెళ్్ళ వారిని 
దరి్శరంచ్కొచాచురు. తర్్వత మళ్్ళ 
శ్రీహరికోటల్ సత్సరంగానికెళ్తే 
సూళ్్ళరిపేట కొచాచురు. అపు్పడు 
నేనెరంతో సరంతోష్రంగా వెళ్్ళ దర్శనరం 
చేసుకునానిను. ననుని చూడగానే 
“బాగునానివా అమామా!” అని ఎరంతో 
ప్రిచయముననిట్టి, ఆతీమాయరంగా 
ప్లక్రిసూతేనే కొనిని వసుతేవులు ప్టలోరం 
క్ట్టి ఇచిచు “రోజూ తులసి దళ్లతోగాని, 
అక్షిరంతలతోగాని పూజిరంచ్కోమామా” 
అనానిరు. ఆ రోజు సాయరంత్రం 
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సత్సరంగానికెళ్తే మా యిరంట్కొచాచురు మొటటిమొదట్సారిగా. 
కొరంచెరంస్పు కూరుచునానిరో లేదో, సూరయాప్రకాశ్ ర్వుగారొచిచు 
సత్సరంగానికెళ్్ళలరంటూ తొరందర చేసుతేరంటే “అమామాయి కాఫ్ 
యిసాతేనరంట్ననిదయాయా తాగ్ వెళ్తేరం” అరంటూ నేనిచిచున కాఫ్ 
తాగే వెళ్్ళరు. ఆ తర్్వత విదాయానగర్ ల్ వారిని చూడట్నికి 
అడప్దడప్ వెళ్్ళవాళ్్ళరం. అలా వారి దగగీరకు మా ర్క్పోక్లు 
ప్రారరంభమైనాయి. మావారు ఇరంజనీరు అవటరం మూలాన 
విదాయానగర్ ల్ని మరందిర నిర్మాణ కారయాక్రమరం గురిరంచి వారితో 
మాట్లోడుతురండేవారు.

ఒక్సారి వరంట్లో బాగలేక్ డాక్టిర్ గారి దగగీరకెళ్్ళను 
చూపిరంచ్కురందామని. ఆయన చూసి మద్రాసుల్ని షీలా 
ర్జ్రతనిరంగారి దగగీరకెళ్్ళ ఒక్సారి చూపిరంచ్కుని రమమానానిరు. 
ఆమె చూసి నాతో ఏమీ చెప్్పకురండా మరందులు ర్సిచాచురు. 
అవి వాడుకుని రమమానానిరు. ఆ తర్్వత తెలి్సరంది గర్భ సరంచీల్ 
పురండురంది, అరందుక్ని ప్దిరోజులు మరందులు వాడుకునని 
తర్్వత పెదది ఆప్రేష్న్ చేయాలని. అపు్పడు నాకెరంతో 
బాధవేసిరంది. చూడబోత్ ఇదదిరూ చిననిపిలలోలు, ఈయనకా 
పెదదిగా బాధయాత తెలీదు. అరందుక్ని మాసటిరుగారి దగగీరకెళ్్ళ నేను 
ఆప్రేష్న్ చేయిరంచ్కోనని ఏడాచును. అపు్పడు మాసటిరుగారు 
“అఖ్ఖరేలోదులే” అని ఊద్ ఇచాచురు. అదిసుతా ఆవాలిటి నురంచి 
ఇవాలిటి వరకు ఆ నొపి్ప మళ్్ళ క్ని్పరంచలేదు. అట్లో మాకే బాధ 
వచిచునా, వారికి చెపు్పకురంట్ము. ఆయన చెవిన వేస్తే ఆయనే 
చూసుకురంట్రు అనని ధైరయారం, నమమాక్రం వురంది ఎపు్పడూ. వారు 
సర్వసమరు్థలు.

అలా రెరండేళ్్ళ గడిచాయి. ఈ రెరండేళ్్ళల్ సూళ్్ళరి 
పేట నురండి విదాయానగర్ కి అసతేమానరం వెళ్తేరండటరం వలలో 
మాసటిరుగారితోట్, వారి కుట్రంబరంతోట్ బాగా ప్రిచయరం పెరిగ్ 
వారిప్టలో గౌరవాభిమానాలు రోజురోజుకూ పెరగసాగాయి. 
వారిని దరి్శస్తే చాలు ఎరంతో ప్రశారంతరంగా వురండేది. అరందువలలో 
ఎరంత తరచ్గా వీలయిత్ అరంత తరచ్గా వారి దగగీరకు వెళ్తేరండే 
వాళ్్ళరం. అరందువలలో విదాయానగర్ కి దూరరంగా వునని ఒరంగోలుకు 
ట్రాన్స్ఫర్ అవటరం నాకెరంతో బాధగా వురందని మాసటిరుగారికి 
చెపు్పకుని ఎరంతగానో బాధప్డురంటే మాసటిరుగారు “అసలు 
నువు్వ ఒరంగోలు వెళ్్ళడానికి ఎరందుక్రంత బాధప్డుతేనానివో చెపు్ప” 
అని అడిగారు. “ఇక్్కడురంటే దగగీర కాబట్టి అసతేమానరం వసుతేనానిరం 
సార్, అక్్కడికెళ్తే దూరరం అవటరం మూలాన ఈయన అసతేమానరం 
విదాయానగర్ తీస్్కళ్్ళలేరు. నాకై నేను ఒరంటరిగా ర్లేను, 

మిమమాలిని చూడలేను క్దా మాసటిరుగారు” అని ఎరంతో 
బాధగా చెప్్పను. అపు్పడు మాసటిరుగారురండి “నువు్వ 
ర్నఖ్ఖరేలోదు. అపు్పడపు్పడు వచిచు దర్శనరం ఇసాతేను. నువు్వ 
ర్వదుది. నువె్వళ్్ళ తీర్లి” అనానిరు. అలా అనని తర్్వత 
సరంతృపితే ప్డా్డను. 

ఒరంగోలు వచేచుశాము. అప్్పట్లో లాయరు పేటల్ 
ఇలులో అదెదికు తీసుకుని వునానిము. మొదట్లో ఏమీ తోచేది 
కాదు. అరంతా కొతతే. ఇక్్కడివారికి బాబా గురిరంచి అరంతగా 
తెలియదు. మేము సాయరంత్రం పూట బాబాకు హారతి 
యిచిచు భజనలు చేసుతేరంటే, మా పిలలోలతో చదువుకునే 
పిలలోలు, చ్ట్టిప్రక్్కలురండే పిలలోలు వసూతేరండేవారు. అలా 
మొదట్లో సత్సరంగానికి ఎకు్కవ మరంది పిలలోలే వచేచువారు. 
ఆ తర్్వత పెదదివాళ్్ళ ర్వటరం మొదలు పెట్టిరు. 
మాసటిరుగారు కూడా అపు్పడపు్పడు వసూతేరండేవారు. 
వచిచునపు్పడు జె.వి.సుబబుయయా మాసటిరుగారిరంట్లో 
దిగేవారు. మాసటిరుగారు వచిచు సత్సరంగాలు చేసుతేరండటరం 
మూలాన వారితో ప్రిచయరం పెరిగ్ ర్ను ర్ను వారిని 
చూడట్నికి ఎరంతోమరంది వచేచువారు.

ఒరంగోలుల్ జరిగే నాసితేకులతో చరచులకు ఒక్ రోజు 



 2022 21

 
మాసటిరుగారు వసుతేనానిరని మావారు 
స్టిష్న్ కి బయలేదిరుతూ “నువు్వ కూడా 
వసాతేవా?” అని అడిగారు. అక్్కడికెళ్్ళనా 
వారిని క్లసి మాట్లోడా్డనికి కుదరదులే 
అని నేను ర్ననానిను. సరే అని ఈయన 
వెళ్్ళరు. అలా వెళ్్ళరో లేదో మళ్్ళ 
వెరంటనే వచేచుశారు. ఏమిటరండీ అని 
అరంటే “మాసటిరుగారు వసుతేనానిరని” 
చెప్్పరు. నాకెరంతో ఆశ్చురయారం వేసిరంది. 
ఒక్టే క్రంగారు. ఇరంతల్ ఆయన 
ర్నే వచాచురు. వసూతేనే “ఎరందుక్మామా 
మీరు అక్్కడకు వచిచు నాతో మాట్లోడే 
అవకాశ్రం వురండదని బాధప్డా్డవు 
క్దా! అరందుక్ని నేనే వచాచునమామా” అని 
అనానిరు. నాకెరంతో ఆనరందరం క్లిగ్రంది. 
మాసటిరుగారికి మనరం మనసు్సల్ 
ఏమనుకుననిద్ తెలుసుతేరంది. ఆయనకు 
మనరం ఏమీ చెప్్పనఖ్ఖరేలోదు. వారు 
సర్వజుఞాలు అని అనిపిరంచిరంది. చరచులు 
అయిపోయినాయి. అపు్పడు మాటల్లో 
అనానిరు. అమమాగారి హెల్తే అరంత 
బాగురండటరం లేదు. ఈసారి ఆమెను 
డెలివర్కి  ఉమా అయయార్ గారు 
హైద్రాబాద్ కి తీసుకెళ్తేమరంట్నానిరని 
చెప్్పరు. అరంతకు మురందు ఒక్ బాబ్ 
పుట్టి పోయాడు. అరందుక్ని హైద్రాబాద్ 
ల్ అయిత్ బాగురంట్రందని 
అనుకునానిరేమో ఆ ఉమా 
అయయార్ ఎరంత అదృష్టివరంతుర్ల్ 
మాసటిరుగారికి, వారి కుట్రంబానికి స్వ 
చేసుకురంట్నానిరని అనుకునానిను. 
అప్్పట్కే మాసటిరుగారి బావమరిది 
సతయారంగారు, వారి అనని కుమారుడు 
విక్రరం అరంతా ఒరంగోలు ప్రెస్ ల్ వర్్క 
చేసూతే ఇక్్కడే వునానిరు. వాళ్్ళరంతా 
“మేమరంతా ఇక్్కడే వునానిము క్దా! 
ఈ వూళ్్ళ కూడా మరంచి డాక్టిరే్స 

వునానిరు, డెలివర్కి ఇక్్కడికొస్తే 
బాగురంట్రందని” అనానిరు. అమమాగారు 
కూడా మాసటిరుగారికి ఒరంగోలు 
దగగీరవటరం వలలో వచిచు వెళ్్ళట్నికి 
బాగురంట్రందని అనటరంచేత ఆమెను 
ఒరంగోలు తీసుకొచాచురు. అరందరమూ 
ఆమెకు సీమరంతపు వేడుక్ను 
ఎరంతో ఆనరందరంగా జరుపుకునానిరం. 
(అప్్పట్నిరంచి మాసటిరుగారు 
శ్రీమతి సుబబులక్ష్మిగారిని ‘అతతేగారు’ 
అనేవారు. సాయి శ్రీమతి లక్ష్మీబాయి 
నమస్కరిరంచగనే ఆమెను ప్రిహాసరంగా 
తమ అతతేగారని చెప్్పరు. అది 
వారు ఆమెను తన శిష్యార్లిగా 
అరంగీక్రిరంచట్నికి చిహనిమేమో అని 
దాదాసాహెబ్ ఖాప్రేది తన డైర్ల్ 
ర్సుకునానిరు. ఆ విధరంగానే శ్రీమతి 
సుబబులక్షిగారిని తన శిష్యార్లిగా 
అరంగీక్రిరంచినట్లో మనరం అనుకోవచ్చు 
క్దా! - సరంక్లన క్రతే)

హాసి్పటల్లో సుఖప్రసవమైరంది. 
ఆ విధరంగా బ్జి్జగాడి (దా్వరకానాథ్) 
పుట్టిక్ వలలో వారి కుట్రంబానికి 
చేరువయేయా అదృష్టిరం క్లిగీరంది. ఆ తర్్వత 
మాసటిరుగారికి బాబా క్లల్ వచిచు 
ముమామారు విదాయానగర్ వెళ్్ళవదుది అని 
స్వప్ని సరందేశ్మిచిచునరందువలలో అప్్పట్కే 
అక్్కడ నెలకొనని కొనిని అననుకూల 
ప్రిసి్థతులల్ బాబా యిచిచున స్వప్ని 
సరందేశానిని ఆజఞాగా సీ్వక్రిరంచి చివరకు 
ఒరంగోలు వచిచు సి్థరప్డటరం జరిగ్రంది.

ఒక్సారి మాసటిరుగారు ఒరంగోలు 
వచిచునపు్పడు మా యిరంట్కొచాచురు. 
అపు్పడు ఆయన “నీకు ఏరం కావాలమామా. 
నీకు ఏమి కావాలను కురంట్నానివమామా 
నువు్వ ” అని అడిగారు. అపు్పడు 
నేను పూలు క్డుతూ కూరుచునానిను. 

వారు ఇలా అడిగ్నపు్పడు నేను 
మామూలుగా, లౌకిక్రంగా “పిలలోలిదదిరూ 
మరంచి చదువులు చదువుకొని, 
ఫలానా వారి పిలలోలు వారి బ్రతుకు 
వారు బ్రతుకుతునానిరని, నలుగురిల్ 
మరంచిగా అనుకోవాలని, వురండట్నికి 
ఒక్ ఇలులో కావాలని వురంది సార్” 
అని నా కోరె్కలను తెలియప్రచాను. 
“అదేమురందమామా అవేమీ కోరర్ని 
కోరె్కలు కాదే. అవి అరందరూ 
కోరుకునేవే క్దా !” అనానిరు. ఆయన 
అరంతక్రంటే మరంచివి యిదాదిమను 
కునానిరేమో! కానీ నా అల్ప బ్ది్ధకి 
మట్కు అవే కావాలని్పరంచి వాట్నే 
కోరుకునానిను. 1982ల్ అపు్పచేసి 
స్థలరం కొనుకు్కనానిరం.

పిలలోలిదదిరూ అపు్పడు మా దగగీరే 
వురండి చదువుకురంట్నానిరు. స్థలరం 
కొనుకో్కగానే పెదదివాడు ప్లిట్కినిక్ 
కి అపె్తలో చేసూతే, తముమాడికి నాక్రంటే ట్న్తే 
ల్ మరంచి మారు్కల్చాచుయి క్దా అని 
వాడిచేత కూడా అపె్తలో చేయిరంచాడు. 
సీట్ గురిరంచి క్నుకు్కరంటే పెదాదిడి 
కొచేచుటట్టి లేదు. కానీ చినానిడికి 
మాత్రం వసుతేరందని చెప్్పరు. అలానే 
చిననివాడికి హైద్రాబాద్ ల్ సీట్ వస్తే 
మాసటిరుగారు చెప్్పరని వాడిని అక్్కడే 
చేరి్పరంచాము. పెదదివాడిని మైనిరంగ్ 
కోరు్సల్ గూడూరుల్ చేరి్పరంచాము. 
అలా వాళ్్ళదదిరికీ నెలనెలా డబ్బు 
ప్రంప్లి. ఇక్్కడ మేము ఇలులో 
గడుపుకోవాలి. అరందువలలో ఆరి్ధక్రంగా 
మేమెరంతగానో యిబబురంది ప్డా్డము. 
స్థలరం కోసరం తీసుకునని అపు్ప తీరచులేక్ 
పోయాము. 1985 దాకా అపు్ప 
తీరచులేక్పోయాము.

- స్శేషం
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మరురోజు గురువారరం చావడి 
ఉత్సవరం గూడ చూడడానికి 

మేము శిరిడీల్ వురండిపోయాము. 
భకుతేలు మురందుగా సాగుతూ, 
మేళ్తాళ్లతో నృతయారం చేసుతేనానిరు. 
వారి వెనకాలే ఛత్ చామర్లు, 
ప్లలోకీలతో క్లసి బాబా నడుసుతేనానిరు, 
కానీ ఆయనెననిడూ ప్లలోకీల్ 
కూరోచులేదు. భకుతేలు బలవరంతరంగా 
ఆయనను ఎతితే ప్లలోకీల్ కూరోచుబెడిత్ 
మరుక్షణమే ఆయన మాయమై 
యథాపూర్వరం దాని వెనకాలే నడుసూతే 
క్నిపిరంచేవారని చెపు్పకొనేవారు. 
ఒకొ్కక్్కపు్పడు బాబా ఒక్సారి ఒక్ 
అడుగు, మరొక్సారి మరొక్ అడుగు 
మురందుకువేసూతే, ఆరిత్రిన నరతేకునిలా 
నృతయారం చేసుతేరండేవారు. అదెరంతో 
రమయామైన దృశ్యారం! నాకిప్్పట్కీ క్ళ్్ళకు 
క్ట్టినట్లోరంది! ఆయన ముఖరంల్ 
తారండవిరంచే ఆ దివయావరచుసు్స ఒక్సారి 
ప్రండరిపురరంల్ని ప్రండురరంగని 
ముఖరంల్ మాత్మే చూచాను.

మరురోజు మేము శిరిడీ నురండి 
బయలుదేరుతునానిము. బాబా 
దర్శనానికి వెళ్తురండగా మావారు 
నాతో, “బాబాకొక్ రూప్యి 

దక్షిణిసాతేను, ఆయనిరంకా కావాలని 
కోరిత్ నేను నా బరంగారు ఉరంగరము, 
నీ గాజులు గూడ అమమావలసి 
వసుతేరంది” అనానిరు. మేము బాబాను 
దరి్శరంచినపుడు మావారు ఆయన 
చేతిల్ ఒక్ రూప్యి వురంచగానే 
ఆయన మరొక్్క రూప్యి మాత్మే 
అడిగ్, “నేనిరంకెకు్కవ అడగను, 
అడిగ్త్ నీవు నీ బరంగారు వురంగరము, 
నీ భారయా గాజులు అమమావలసి వసుతేరంది” 
అనానిరు. అది వినగానే మావారిల్ 
మిగ్లివునని కొదిది సరంశ్యాలూ 
తొలగ్పోయి, వారి దైవతా్వనిని పూరితేగా 
విశ్్వసిరంచారు.

సరిగాగీ  ఒక్్క  సరంవత్సరరంల్నే, 
అనగా 1915ల్ మా అబాబుయి 
మురళ్ధరుడు జనిమారంచాడు. వాడికి 
8 మాసాలపుడు బాబా దర్శనానికి 
తీసుకెళ్్ళము. తర్్వత నాకు 
భాస్కర్, దినక్ర్ అను మరియిదదిరు 
కొడుకులు క్లిగారు. వాళ్్ళను గూడ 
బాబా దర్శనానికి తీసుకువెళ్్ళము. 
దినక్ర్ ను రెరండుమూడు మాసాల 
పిలలోవాడపుడు బాబా ప్దాలవదది 
వురంచగానే బాబా వాణిణి చేతోతేప్ట్టి 
పైకిలేపి, పైకి బలరంగా ఎగురవేసారు. 

పూజ్్య ఆచార్్య శ్రీ ఎక్కిరాల భర్ద్వాజ్

స్పత్్నకర్

ప్రక్్కనునని భకుతేలెవరో వాణిణి 
ప్ట్టికునానిరు, వాడికేమీ జరుగలేదు. 
మొతతేరంమీద నాకు ఎనిమిదిమరంది 
కొడుకులు, ఒక్ కూతురు క్లిగారు. 
అలనాడు నాకు ఊద్ యిసూతే బాబా 
నాతో “తీసుకో, ఒక్ట్, రెరండు, 
మూడు, నాలుగు ఎరందరుకావాలరంటే 
అరందరు!” అనానిరు. ఆయన తనమాట 
నిజరంగా నిలబెట్టికునానిరు.

నాకు మురళ్ధరుడు జనిమారంచాక్ 
మావారి భకితే దృఢ్మై బాబాప్టలో 
ఎరంత విశా్వసమేర్పడిరందరంటే, 
మా రెరండవ అబాబుయి భాస్కర్ 
ప్దవయేట చనిపోయినపుడు మా 
మిగ్లిన పిలలోలనరందరినీ బాబా ప్టరం 
ఎదురు నిలబెట్టి, ‘బాబా కావాలరంటే 
వీరినరందరినీ గూడా తీసుకుపోరండి, 
నేనేమీ బాధప్డను. మీపై భకితేని 
మాత్రం విడువను’  అని ప్రారి్థరంచారు.

 

(గత స్ంచిక తరువాయి)
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మహాయోగి 
శ్రీ ప్రతాప కోటయ్యా శాస్త్రి గారు

ఏ ఊరికి వెళ్్ళనా శ్రీ కోటయయా 
శాస్త్రిగారు ఆ ఊరిల్ ఒక్్కరోజు 

మాత్మే వురండేవారు. దేవీ పూజలు 
నిర్వహిరంచే సమయరంల్ ఆయన 
భకుతేలరందరికీ లలితా దేవి మహతాయానిని 
వివరిరంచి చెపే్పవారు. ఆ దేవిని 
నమిమా ఆమెను ఆర్ధిరంచడరం 
శుభప్రదమని బోధిరంచేవారు. దేవీ 
భజనలు చేయిరంచేవారు. అలా 
శ్రీ కోటయయా శాస్త్రిగారు ప్రజలల్ 
దైవభకితేని పెరంప్రందిరంచారు. ఆయన 
ర్క్తో ఆయా గ్రామాలల్ ఎనోని 
శుభాలు జరిగేవి. ఎనోని ఆప్దలు 
నివారిరంప్బడేవి. ఆయన దర్శనరం, 
ఆయన సనినిధి ప్రజలకు శారంతి 
సుఖాలనిచేచువి.

శ్రీ శాస్త్రిగారి నిసా్వర్థత, 
దానగుణరం, దయాగుణరం అప్రరం. 
తనక్రంటూ ఏమీ దాచ్కునేవారుకాదు. 
ఉననిదరంతా అడిగ్న వారికి లేదనకురండా 
ప్రంచిపెటేటివారు. తరచ్గా వుననిరంతల్ 
పేదసాదలకు అననిదానరం చేస్వారు. 
ఆయన అననిదాన కారయాక్రమరం 
చేయాలని సరంక్లి్పస్తే ఆ సమయానికి 
ఇరంట్లో ఏమీ సరుకులు, ధనరం లేకునాని 
అప్్పట్క్పు్పడు ఏదో ఒక్రక్రంగా 
అనిని సమకూరి అననిదాన కారయాక్రమరం 

నిరి్వఘనిరంగా జరిగ్పోయేది. తనకి 
ఎవరైనా ధనధానాయాలు, వసా్రాలు, 
కానుక్లు సమరి్పస్తే మరుక్షణమే 
వాట్ని నిరుపేదలకు ప్రంచేస్వారు. 
ఏ ఊరికి వెళ్్ళనా ఆ వూరి ప్రజలు 
శాస్త్రిగారికి, వారి కుట్రంబ సభుయాలకు 
యిచిచున కానుక్లనినిరంట్ని ఇతరులకు 
యిచేచుస్వారు శ్రీ శాస్త్రిగారు.

శ్రీ ప్రతాప్ కోటయయా శాస్త్రిగారి 
దాతృతా్వనికి, తాయాగనిరతికి ప్ర్కాష్టిగా 
నిలిచిన ఒక్ సరంఘటన ఈ క్రరంది 
విధరంగా వురంది.

ఆయన ఒక్సారి కుట్రంబ 
సమేతరంగా భద్రాచల క్షేత్రానికి వెళ్లోరు. 
అరందరూ గోదావరి నదిల్ సానినాలు 
చేశారు. ఆ తర్్వత శ్రీ శాస్త్రిగారు 
నద్తీర్న కూరుచుని అనుషాటినరం 
చేసుకురంట్నానిరు. అదే సమయరంల్ 
శాస్త్రిగారి ఊరికి సమీప్ గ్రామసు్థడొక్రు 
నద్సానినరం చేసివసూతే అక్్కడే 
అనుషాటినరం చేసుకురంట్నని శాస్త్రిగారిని 
చూశాడు. ఆయన మహాయోగ్ శ్రీ 
కోటయయా శాస్త్రిగారు అని గురితేరంచి 
ఎరంతో ఆనరందరంతో వారి అనుషాటినరం 
పూరితే అయేయావరకు ఆయన సమీప్న 
కూరుచునానిడు. అనరంతరరం చేతులు 
జోడిరంచి శాస్త్రిగారితో, “మహానుభావా! 

ఈరోజు నా పుణయారం ప్రండిరంది.  ఈ 
మహాపుణయాక్షేత్రంల్ ఆ శ్రీర్మచరంద్రుడే 
నాకు మీ దర్శనభాగాయానిని 
ప్రసాదిరంచాడు. నా జనమా ధనయామైరంది. 
ఈ సరంతోష్ సమయరంల్ నాదొక్ 
ప్రార్థన. ప్రమభాగవతోతతేములైన 
మీవరంట్వారికి యిట్వరంట్ 
పుణయాక్షేత్రాల్లో చేస్ మహాదానాలు 
అప్ర శ్రేయసు్సను చేకూరుసాతేయని 
చెబ్తారు. దయతో తమకు 
నీనివ్వబోయే  దానాలను సీ్వక్రిరంచి 
ననుని క్ృతారు్థడిని చేయరండి” 
అని ప్రారి్థరంచాడు. శాస్త్రిగారు 
అరంగీక్రిరంచారు. ఆ వయాకితే గొప్్ప 
ధనికుడు కావడరంతో ఎనోని 
విలువైన కానుక్లతోప్ట్ శాస్త్రిగారి 
భార్యాబిడ్డలకు ఎనోని బరంగారు 
నగలు కూడా దానమిచాచుడు. 
గోదానము, భూదానము, ధనధానాయాలు 
వెరండిప్త్లు కుట్రంబమరంతట్కీ 
ఖర్దైన ప్ట్టివసా్రాలు 
సమరి్పరంచ్కునానిడు. శాస్త్రిగారు వాట్ని 
సాదరరంగా  సీ్వక్రిరంచటరంతో ఆ వయాకితే 
ప్రమానరందరంతో శాస్త్రిగారికి మరల 
మరల సాషాటిరంగ నమసా్కర్లాచరిరంచి 
వారి వదది స్లవు తీసుకుని 
వెళ్్ళపోయాడు.

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

(గత స్ంచిక తరువాయి)
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ఆ వయాకితే వెళ్లోపోయిన తర్్వత శ్రీ 

కోటయయా శాస్త్రి గారు చ్టూటి ప్రికిరంచి 
చూశారు కొదిది దూరరంల్ ఒక్ నిరుపేద 
బ్రాహమాణుడు కూరుచుని అనుషాటినరం 
చేసుకురంటూ క్నిపిరంచాడు అతని 
సమీప్రంల్నే అతని భార్యాబిడ్డలు 
కూడా ఉనానిరు శ్రీ కోటయయా శాస్త్రి 
గారు అతనిని పిలిచి ఇరంతకుమురందు 
ఒక్ ధనిక్ వయాకితే వదది తాను దానరం 
సీ్వక్రిరంచిన సక్ల వసుతేవులను ఆ 
నిరుపేద బ్రాహమాణుడి కిచాచురు. అది 
చూచిన శ్రీ కోటయయా శాస్త్రిగారి భారయా, 
“మీరు యిలా చేశారేమిట్? మనకు 
కుట్రంబరం, బిడ్డలు వునానిరు. మనరం 
ధనవరంతులరం కాము. మీకు ఎట్వరంట్ 
సరంప్దన లేక్పోయె. ఈనాడు ఈ 
మహాపుణయాక్షేత్రంల్ అనుకోకురండా 
మనకు ఈ సరంప్దలనీని లభిరంచాయి. 
సాక్షాతూతే ఆ ర్మచరంద్ర ప్రభువే 
మనకు ఆ వయాకితేరూప్రంల్ వచిచు యివనీని 
ప్రసాదిరంచాడేమో. ఇదరంతా దేవి 
అనుగ్హరంగా గురితేరంచి సీ్వక్రిరంచవచ్చు 
క్దా” అననిది.

శ్రీ శాస్త్రిగారు నవు్వతూ “మన క్ళ్్ళ 
ఎదురుగా క్నిపిసుతేనని ఈ నిరుపేద 
బ్రాహమాణుడిని చూడు. వారిని చూసుతేరంటే 
ఆ కుట్రంబరం ఎరంతట్ ద్నసి్థతిల్ 
ఉననిదో, ఎరంత పేదరికానిని వారు 
అనుభవిసుతేనానిరో అర్థరం అవుతుననిది. 
ఈ కానుక్లనీని వారికిచిచునటలోయిత్ ఈ 
ధనధానాయాలతో కొనానిళ్్ళయినా వారు 
సుఖరంగా జీవిసాతేరు క్దా! ఇపు్పడు 
మనకు ఆ జగనామాత దయవలన 
అననివసా్రాలకు ల్ట్లేకురండా 
గడిచిపోతుననిది. మన నితయా 
జీవితావసర్లకు ఏ ల్టూ ర్కురండా 
మన యోగక్షేమాలనీని ఆ దేవియే 
చూసుకురంట్ననిపు్పడు మనకు ఇరంక్ 

ఏమి కావాలి? ఆ తలిలో పై చెకు్కచెదరని 
భకితే అనే సరంప్దకు మిరంచిన భాగయారం 
మరొక్ట్ ఉరందా? లలితా మాతను అది 
ఒక్్కటే మనరం కోర్లి. సిరిసరంప్దలు 
మనకెరందుకు?” అని బదులిచాచురు. ఈ 
సనినివేశానిని క్ళ్లోర్ చూసిన అచచుట్ 
ప్రజలు శాస్త్రిగారి తాయాగశీలతను చూసి 
ఆశ్చురయాపోయారు. 

మనుష్ల పైననే కాదు, సమసతే 
జీవజ్లరం పైనా ఆయన అమిత దయ 
చూపేవారు. ప్శుప్క్షాదులకు కూడా 
ఆహారరం యిచేచువారు. వేసవికాలరం 
వచిచురందరంటే శాస్త్రిగారు చిననిచినని మట్టి 
మూకుళ్్ళల్ నీరు నిరంపి జరంతువుల, 
ప్క్షుల దాహరం తీరచుడరం కోసరం ఊరిల్ 
అక్్కడక్్కడ ఆ మూకుళ్్ళ పెట్టి వచేచువారు. 
ఆవులు, గేదెల కోసరం నీట్ తొటలోను  
కూడా ఊరిల్ ప్లుచోటలో వురంచేవారు. 
ప్రజల కోసరం చలివేరంద్రాలు పెటేటివారు. 
చీమల పుటటిల వదది నూక్లు పోస్వారు. 
కుక్్కలకు, కాకులకు, ప్రందులకు కూడా 
ఆహారరం యిసుతేరండేవారు.

గురంటూరు జిలాలోల్ని ప్నూనిరు 
ప్టటిణానికి సమీప్ గ్రామమైన మననివ 
అనే ఊరికి ఒక్సారి శ్రీ ప్రతాప్ కోటయయా 
శాస్త్రిగారు ఆ గ్రామ ప్రజల ఆహా్వనరం 
మేరకు వెళ్లోడరం జరిగ్రంది. 

ఈ సరందర్భరంల్ ఇక్్కడ మననివ 
గ్రామ  విశిష్టితను గురిరంచి కొరంత 
చెపు్పకురందారం.

గురంటూరు జిలాలోల్ గురంటూరుకు 
20 మైళ్్ళ దూరరంల్ మననివ అనే 
గ్రామరం ఉరంది. ఆ గ్రామ ప్రజలు 
ధర్మాతుమాలు, దాన నిరతులు, దైవ 
చిరంతనాతత్పరులుగా వురండేవారు. 
ఊరి మధయాల్ శ్రీ ర్జర్జేశ్్వరి 
ఆలయరం వురంది. ఆలయరంల్ని ఆ దేవి 
గ్రామ పెదదిలకు స్వప్ని దర్శనమిచిచు గ్రామ 

సరంక్షేమరం కోసరం ఆదేశాలిసుతేరండేది. 
గ్రామ శివారుల్ పోతుర్జు సా్వమి 
గుడి వురంది. గ్రామ ప్రజలకు ఎవరైనా 
కీడు తలపెట్టినా, గ్రామానికి ఏదైనా 
ఆప్ద సరంభవిరంచబోతునాని పోతుర్జు 
సా్వమి మురందుగానే ఆ విష్యానిని 
గ్రామ పెదదిలకు స్వప్నిలల్ దర్శనరం 
యిచిచు హెచచురిరంచటరం జరిగేది.

‘ధరోమా రక్షతి రక్షితుః’ అనని 
సూకితే ప్రకారరం ధర్మాతుమాలైన ఆ 
గ్రామ ప్రజలను దేవతలు ఆ విధరంగా 
కాప్డుతురండేవారు.

ఆ గ్రామ ప్రజల దైవభకితేకి మెచిచు 
ఎరందరో మహాతుమాలు ఆ గ్రామరంల్ 
జనిమారంచారు. వారిల్ ఒక్రు శ్రీ 
మననివ హనుమరంతయయాగారు. 
నిరరంతర హనుమత్ ఉప్సన 
చేస్ శ్రీ హనుమరంతయయాగారికి శ్రీ 
ఆరంజనేయుడు సాక్షాత్కరిసుతేరండేవారు. 
ఆయన తరచూ హనుమాన్ 
చాలీసా సామూహిక్ ప్ర్యణలు 
చేయిసుతేరండేవారు. అలా ఒక్సారి 
ప్ర్యణ జరుగుతురండగా ప్ర్యణ 
మధయాల్ హనుమరంతయయాగారు గట్టిగా 
“అబాబు” అని కేక్ పెట్టిరు. అరందరూ 
ప్ర్యణ ఆపి క్రంగారుగా ఏమైరందని 
అడగగా, “నేను ప్ర్యణ చేసూతే 
మధయాల్ ఒక్ వాక్యారం ప్రప్ట్న 
తపు్పగా ఉచచురిరంచాను  అరందుకు 
సా్వమి కోపిరంచి తన తోక్తో నా వీపు 
మీద గట్టిగా కొట్టిరు. అరందుకే నేను 
నొపి్పతో అలా గట్టిగా అరిచాను” 
అరంటూ హనుమరంతయయాగారు తన 
చొకా్కను పైకెతితే చూప్గా, ఆయన వీపు 
మీద ప్డవుగా పెదది వాత పెట్టినట్లోగా 
చరమారం క్రంది, వాచిపోయి వురండటరం 
చూసి అరందరూ ఆశ్చురయాపోయారు.

- స్శేషం
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ద్వారకామాయి  
అనుభవమండ్పము

మాది ఒరంగోలు దగగీర 
స రం త నూ త ల ప్ డు 

గ్రామరం. శిరిడి సాయినాథులవారు 
నా జీవితరంల్కి విచిత్రంగా ప్రవేశిరంచి, 
ఇపు్పడు వారే నా జీవితరం అయాయారు. 

చిననిపు్పడు అరంటే 5 వ తరగతి 
చదివేటపు్పడు మా అమమాతో బాబా 
గుడికి వెళ్్ళవాడిని. తరవాత పెదె్తదిన 
కొద్ది వెళ్్ళటరం తగ్గీరంచాను. మళ్్ళ 
ఇరంటర్మాడియట్ ల్ చేర్క్, అమమాతో 
గుళ్లో జరిగే భజనలకి, సత్సరంగాలకి 
హాజరయేయావాడిని. నా ఇరంటర్ పూరితే 
అయాయాక్, ఎరం.స్ట్ తర్ఫూదు ప్రందాక్, 
ఇరంజనీరిరంగ్ ల్ ఏ గ్రూప్ తీసుకోవాల్  
ని ర ణి యి రం చ్ కో లే క్ పో యా ను .  
గ్రూపులనీని ఒకొ్కక్్క చీటీల్ ర్సి 
మొటటిమొదట్సారి  బాబాగారి 
మురందరపెట్టిను. సివిల్ గ్రూపుల్ 
చేరమని వచిచురంది. మరంచి కాలేజీల్ 
సీటలోనీని దాదాపు అయియాపోయాయి. 
కానీ నాకు చివరి క్షణరంల్ బాబా 
దయవలలో  ఒరంగోలు JNTU కాలేజీల్ 
సీట్ వచిచురంది. మా అమామా నానని నేను 

ఇరంజినీరిరంగ్ మొదలు పెట్టినప్్పట్నిరంచి 
ప్రతి సరంవత్సరరం శిరిడి వెళ్్ళవాళ్్ళ. 
నేను వెళ్్ళవాడిని కాదు. బాబా మురందు 
చీటీ అయిత్ వేసి ఆయన చెపి్పనట్టి 
చేసినా, వారిమీద నాకు  భకితేభావరం 
దృఢ్ ప్డలేదు. కానీ నా దృక్్పథరంల్ 
మారు్పవచిచురంది. ధరమారంగా వురండడరం, 
నీతి నిజ్యితీల  గురిరంచి ఆల్చనలు 
వచేచువి. చివరికి ఇరంజనీరిరంగ్ నాలుగవ 
సరంవత్సరరంల్ అమామానాననిలతో  క్లిసి 
శిరిడి మొటటిమొదట్సారి వెళ్లోను. అది 
2018 వ సరంవత్సరరం, నవరంబర్ నెల!

అక్్కడ నాలుగైదు 
రోజులునానిము. నానని నాకు పూజయాశ్రీ 
భరదా్వజ మాసటిరుగారు సూచిరంచిన 
ప్రదేశాలనీని చూపిరంచారు. చివరి 
రోజు మాకు అక్్కడ గురుపుత్రిక్ 
వేదమమాగారు క్లిసారు. కొరంతస్పు 
మాట్లోడారు. నానని వాళ్్ళ 
చాలా సరంతోష్రంచారు. మేము 
తిరుగుప్రయాణరం అయేయా సమయరం  
అవడరంతో బయలుదేర్ము. నేను మా 
అమమాతో, “అమామా! మనరం ఇనిని రోజులు 

ఇక్్కడ గడిప్ము క్దా, నాకేమీ 
ప్రత్యాక్రంగా అనిపిరంచటరం లేదు. మీరు 
ప్ర్యణలతో, క్షేత్దర్శనరంతో తృపితే 
ప్డా్డరేమోకాని, నాకేమరంత తృపితేగా 
అనిపిరంచటరం లేదు. నేను ఇక్్కడకి 
వచాచుక్  ఆయన నాకు ప్రత్యాక్మైన 
అనుభవమేమీ ప్రసాదిరంచలేదు. మరి 
ఈ దర్శనరం వలలో నాకేరం ప్రయోజనరం?” 
అని అడిగాను. “అలా అనకూడదు, 
ప్రయోజనరం తప్్పకురండా  ఉరంట్రంది” 
అరంది మా అమమా. 

మేము శిరిడి నురండి  నాగర్ సోల్ 
రైలే్వస్టిష్న్ కి వచాచుము. రైలు ర్వడానికి 
ఇరంకా గరంట సమయరం వురంది. 
అమామానానని ఒక్చోట కూరుచునానిరు. 
నాకు మరంచి దృశాయాలురంటే ఫోట్ 
తియయాడరం  అలవాట్. నేను కెమెర్ 
ప్ట్టికుని అలా ఫాలోట్ ఫామ్ చివరికి 
నడుచ్కురంటూ వెడుతునానిను. 
అప్్పట్కే చీక్ట్ప్డిరంది. ఈల్ప్ల నా 
వెనుక్ నిరంచి, హిరంద్ల్ ‘ఇదర్ ఆవో  
బేట్’ అని వినిపిరంచిరంది. నేను వెనకు్క 
తిరిగ్ చూసాను. ఒకాయన బెరంచీమీద 

శ్రీ నరేష్ రావులపల్లి
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కూరుచుని సిగరెట్ కాలుసుతేనానిరు. 55  
లేదా  60 మధయా వయసు్సరంట్రంది. 
ఫారంట్ చొకా్క వేసుకునానిరు. మళ్్ళ 
పిలిచారు. నేను వెళ్లోను. ఆయన ప్క్్కనే 
ఒక్ ట్ఫిన్ ప్రె్సల్ కూడా వురంది. 

ఆయన హిరంద్ల్ “నినెనివడ్రా 
శిరిడి రమమాననిది, నీకిక్్కడేరం ప్ని?, 
బాబా మీ ఇరంట్దగగీర కూడా 
వునానిడు, ఎరందుకొచాచువుర్?” 
అని తిటేటిసుతేనానిరు. నాకేమీ అర్ధరం 
కాలేదు, నేను క్దా శిరిడి వచిచురంది, 
ఆయనెరందుకు ననుని ‘ఎరందుకొచాచువ్’ 
అని అడుగుతునానిరనిపిరంచిరంది. 
నేను వెరంటనే, “మేము ఆరంధ్రా 
నిరంచి వచాచుమరండి, నాకు హిరంద్ 
ర్దు” అనానిను. ఆయన తిట్టిరంది 
నాకు అర్థమయియారంది, కానీ  మళ్్ళ 
సమాధానరం చెప్్పలేను, అరందుక్ని  
అలా చెప్్పను. ఆయన వెరంటనే, ‘ఓహ్,, 
తెలుగబాబుయివా, మాద్ విజయవాడే 
కూరోచు” అనానిరు. సరేనని కూరుచునానిను. 
నాతో మాట్లోడుతూ  మాట్లోడుతూ, నా 
భవిష్యాతుతే ప్రణాళ్క్ గురిరంచి అడిగారు. 
ఇపు్పడు నేను ఇరంజనీరిరంగ్ చివరి 
సరంవత్సరరం చదువుతునానినని, నాకు 
సినిమారరంగరం అరంటే కూడా ఆసకితే 
వుననిదని, సరందేశాతమాక్మైన సినిమాలు 
తీస్ దర్శకుడి దగగీర  సహాయ 
దర్శకుడిగా ప్నిచెయాయాలనురందని 
చెప్్పను. వెరంటనే, “ఒదుది బాబ్, అక్్కడ 
నినుని మోసరం చేసాతేరు” అనానిరు. 
“మరి ఏరం చెయాయాలి?” అని అడిగాను. 
ఈల్గా  ఆ స్టిష్నుల్ ప్నిచేస్ ఉదోయాగ్ 
ఒక్తను అట్ వచాచుడు. వెరంటనే  
ఈయన అతనిని హిరంద్ల్ బాగా 
తెలిసిన వయాకితేలాగా ప్లక్రిరంచారు. 
నాతోనేమో విజయవాడ వైపు 

మనిష్లాగ మాట్లోడుతునానిరు., 
అతనితోనేమో, అక్్కడి ప్రారంతానికి 
చెరందినట్టి మాట్లోడారు. నాకు  
ఆశ్చురయారం వేసిరంది.

మరల నా వైపుతిరిగ్, తతతేవారం 
చెప్్పడరం మొదలు పెట్టిరు. “ఈ 
జీవితరం శాశ్్వతరం కాదు. అయిత్ నిజరం 
ఏమిట్?,,, ఏది శాశ్్వతరం?,,, ఈ సృష్టి 
తతతేవారం ఏమిట్?,, మానవ జనమా లక్షష్రం 
ఏమిట్? ఇలారంట్వనీని చెపూతే,, చివరగా 
“నీబాధయాతలు మాత్రం నువు్వ ఖచిచుతరంగా 
నిర్వరితేరంచాలి. నీ తలిలోదరండ్రుల ప్టలో 
పూజయాభావరం క్లిగ్వురండాలి” అని 
చెప్్పరు.  ఇరంచ్మిరంచ్ 45 
నిముషాలు మాట్లోడారు. నాకు అవి 
విరంట్ననిపు్పడు మనసు్స ఉదే్వగానికి 
గురయియా క్ళ్్ళ వెరంబడి నీళ్లో 
కారుతునానియి. నగనిసతాయాలలారంట్ 
మాటలు విరంట్రంటే, ఒక్రక్రంగా 
భయరంవేసిరంది. నా వయసు్సకి, అప్్పట్ 
ప్రిసి్థతులకి అవగాహన కావటరం లేదు.

అక్సామాతుగా ఒక్ మెళ్కువలాగా 
వచిచు నేను వెళ్లోపోవాలనని ఆల్చన 
వచిచురంది. మా నానని ఫోన్ చేసుతేనానిరు 
కానీ అది నాకేమీ వినిపిరంచటరం లేదు. 
ఆయన చెపూతేనే వునానిరు. అక్్కడనిరంచి 
ఎలా వెళ్లోలా అని ఆల్చిసూతే, ‘నాకు 
ఆక్లేసోతేరంది, నేను వెళ్తేను’ అని చినని 
అబదదిరం చెప్్పను. వెరంటనే ఆయన 
‘ఇది తీసుకో ‘ అని ఆయనప్క్్కనే వునని 
ప్రె్సల్ ఇచాచురు. అది తీసుకోవాలా 
వొదాది అని, ఆ ప్టలోరం కేసి సరందిగ్ధరంగా 
చూసుతేనానిను. ఎరందుక్రంటే చిననిప్్పట్ 
నిరంచి నాకు తెలియని వాళ్్ళవరైనా 
ఏదైనా ఇస్తే నేను తీసుకోను,  ఇనిని 
విష్యాలు ఆయన నిరంచి వినాని, నా  
ప్రమేయరం లేకురండా భావోదే్వగానికి 

గురైనా, నా సహజ స్వభావరం 
అప్్పడు ప్నిచేసి తీసుకోవడానికి 
సరంశ్యిరంచాను. అపు్పడు, ఆయన 
దానిని నా చేతిల్ పెట్టి, “ఇది నువు్వ 
తినాని, తినక్పోయినా, ప్రేసినా నాకు 
తెలుసుతేరంది” అని చెప్్పరు. ఈల్ప్ల 
మేము వెళ్్ళవలసిన రైలు వచిచురంది. ఇక్ 
నేనక్్కడినిరంచి బయలుదేర్ను.

ఆయన దగగీరనిరంచి వసూతేవురంటే 
క్ళ్్ళమమాట నీళ్లో కారుతూనే వునానియి. 
మా అమమా నాకు ఎదురొసూతే, 
“ఎక్్కడికెళ్్ళవ్, ఏమైరంది?” 
అనడిగ్రంది. రైలు ఎకా్కక్ చెప్తేనని, 
జరిగ్న విష్యరం సార్రంశ్రం చెప్్పను. 
ఆ ప్టలోరం గురిరంచి అడిగ్త్, “ఆయనే 
ఇచాచురులే” అని ప్క్్కన పెట్టిను. అమమా 
దానిని విపి్ప చూసిరంది. అది వెజిటబ్ల్ 
ప్లావ్. అమమా ననుని తినమరంటే 
కొదిదిగా తీసుకుని వదిలేసాను. పైగా 
అమమా తిరంట్రంటే, అది సరైన ప్దార్ధరం  
కాక్పోత్ ఏమైనా అవుతురందేమోనని, 
‘నువు్వకూడా తినొదుది’ అని చెప్్పను. 
కానీ “అనిని మరంచి విష్యాలు చెపి్పన 
ఆయన ఇచాచురరంటే, అది తప్్పకురండా 
ప్రసాదమేనని, అమమా మొతతేరం తినేసిరంది. 
నిజ్నికి మేమరందరరం శిరిడీల్ ట్ఫిన్ 
చేసి బయలుదేర్రం. అపు్పడు ఎవరికి 
ఆక్లి కూడా వెయయాటరం లేదు. అమమాకి 
వునని విశా్వసానికి  నాకు ఆశ్చురయారం 
వేసిరంది.  అమమా దానిని నిజరంగా ప్రసాదరం 
అని భావిరంచి   తినేసిరంది. తరవాత 
ఆల్చిస్తే, శిరిడీల్ అమమాతో ‘ఆయన 
నాకేరం అనుభవరం ఇవ్వలేదు’ అని 
అననిరందుకు బాబా నాకు సాక్షాత్కరిరంచి 
అనుభవరం ప్రసాదిరంచారనిపిరంచిరంది. 
దానికి గురుతేగా అమమాకి ప్రసాదరం 

మిగతా 29వ పేజీలో
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శ్రీమత్ కోటేశ్వారి, గుంటూరు

ఆచారుయాని అద్భుత లీలలు

పూ జయాశ్రీ భరదా్వజ్ మహార్జ్  
లీలావైభవానిని గురంటూరు 

వాసతేవుయాలు కోటేశ్్వరి గారు  ఈవిధరంగా 
తెలియచేసుతేనానిరు.                                   

మేము గురంటూరుల్, 
కొరిట్ప్డుల్ వురంట్ము. 1995 
ల్ మావారు చనిపోయారు. మాకు 
ఇదదిరు అబాబుయిలు. మా బరంధువుల 
ఇరంట్లో, సత్సరంగ సభుయాలు శ్రీమతి 
జయప్రదగారు అదెదికి ఉరండేవారు. 
అలా వారితో ప్రిచయమై వారిరంట్కి 
సత్సరంగాలకి వెడుతూ వురండేదానిని. 
ఎరంతో మనశా్శరంతిగా వురండేది. 

ఒక్రోజు నేను సత్సరంగరం 
అయిపోయాక్, అక్్కడికొచిచున 
వాళ్లోరందరితో మాట్లోడుతూవురంటే, మా 
అబాబుయి (14 ఏళ్్ళరంట్యి), “అమామా! 
ఇరంట్తాళ్లు యివు్వ. నాకు ప్నివురంది, 
నువు్వ తరవాత ర్” అని నా దగగీర 
తాళ్లు తీసుకుని వెళ్్ళపోయాడు. 
వాడు కూడా నాతో అప్్పట్దాకా 
సత్సరంగరంల్ వునానిడు. కాస్ప్ట్కి  
నేను ఇరంట్కి వెళ్లోసరికి మావాడు 
“రూ/-500 తీసుకుని వెడుతునానిను” 
అని చీటీ ర్సిపెట్టి వెళ్్ళపోయాడు. 
వాళ్్ళ నాననిగారు పోయిన దగగీరనిరంచి 
చాలా బాధప్డుతూ వురండేవాడు. 

నాకు ఇది ఇరంకొక్దెబబు. బాగా 
ఏడుసూతే వురండేదానిని. 

మన సత్సరంగసభుయాలు శ్రీ సాయి 
లీలామృతరం, శ్రీ గురుచరిత్ గ్రంథాలు 
ప్ర్యణ చేస్తే తప్్పకురండా 
సమసయాకి ప్రిషా్కరరం దొరుకుతురందని 
చెప్్పరు. చాలా నిష్్ఠగా ఆ రెరండు 
గ్రంథాలు 40 రోజులు ప్ర్యణ 
చేసాను. అపు్పడు అకోటిబర్ ౩౦, 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి పుట్టినరోజుకి 
ఒరంగోలు వెడదామని అనుకునానిము. 
28 వ త్ద్ ర్త్రి, నాకొక్ స్వప్నిరం 
వచిచురంది. పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు 
ఒక్ అరుగుమీద కూరుచునానిరు. వారి 
దర్శనరం అయినరందుకు నేను చాలా 
సరంబరప్డి పోతునానిను. అక్్కడ 
చాలా మరంది దర్శనరం కోసరం బారులు 
తీరివునానిరు. నేను వారరందరితోప్ట్ 
నిల్చుని వునానిను. ఇరంతల్ ఎవరో 
ఒక్ వయాకితే వచిచు పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు 
ననుని రమమారంట్నానిరని పిలుచ్కుని 
వెళ్్ళడు. నేను ప్టటిలేని ఆనరందరంతో 
వారి ప్దాలకి నమసా్కరరం 
చేసుకునానిను. అలా చాలాస్పు 
వురండిపోయాను. అపు్పడు పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు ననుని తట్టి లేపి 
“ఏరం కావాలమామా!” అని అడిగారు. 

“మా అబాబుయి, మా అబాబుయి” 
అరంట్నానిను. మెలకువ వచేచుసిరంది. 

ఒరంగోలు వెళ్లోవచిచున మర్నిడు 
దిగులుగా కూరుచునానిను. ప్ర్యణలు 
అయిపోయాయి, ఒరంగోలు కూడా 
వెళ్లోవచాచును. పిలాలోడు వెళ్్ళపోయి 
40 రోజులకి పైగానే అయియారంది. 
ఇరంతవరకు ఆచూకీ దొరక్లేదు 
అనుకురంటూ బాధ ప్డుతురంటే పోస్టి 
ల్ మా అబాబుయి దగగీర నురంచి ఉతతేరరం 
వచిచురంది. “నేను వసాతేలే, క్రంగారు 
ప్డకు” అని వురంది అరందుల్. అది 
అహమాదునగర్ నిరంచి వచిచురంది. క్నక్ 
శిరిడీల్  వురంట్డనుకుని, నేను, మా 
పెదదిబాబుయి, మా తముమాడు శిరిడీకి 
వెళ్లోరం. దానికి కారణమేమరంటే, 
అరంతకు మురందు మేము శిరిడీకి 
వెళ్లోవచాచురం. మా బాబ్కి ఆ దారి 
ఒక్్కటే బాగా తెలుసు.

శిరిడీకి వెళ్్ళక్, అదెదికి గదుల 
కోసరం, సాయిప్రసాద్ ల్ కూయాల్ 
నిలుచునానిము. అరందరికి  గదులు 
యిసుతేనానిరు కాని, మాకు మాత్రం 
యివ్వనరంట్నానిరు. గదులు ఖాళ్ 
లేవా అరంటే వునానియి. కానీ మమమాలిని 
మాత్రం ‘భక్తేనివాస్ ల్ తీసుకోరండి’ 
అరంట్నానిరు. మేము భక్తేనివాస్ కి 
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వెళ్లోపోయాము. మావాళ్్ళ వరుసల్ 
నిలుచునానిరు. నేను బైట కూరుచుని 
వుననిపు్పడు, అక్్కడికి వైజ్గ్ నిరంచి 
ఎవరో భకుతేలు కూడా వసతి కోసరం 
వచాచురు. అరందుల్ ఒకావిడ “ఏమరండీ, 
మేము ఇదే మొదట్సారి శిరిడి 
ర్వడరం, మాకు ఏమి తెలియదు. 
మీరు ఇక్్కడ చూడవలసినవనీని 
చూపిసాతేర్?” అనడిగారు. నేను 
వచిచునప్ని వాళ్లోకి వివరిరంచి, నాకు 
కుదరదని చెప్్పను.  “ఇరంత శిరిడీల్ 
యెక్్కడని వెదుకుతారు?” అనానిరు. 
“నేనేమీ వెతక్ను, దా్వరకామాయికి 
వెళ్లో కూరుచుని ఆయనని ప్రారి్థసాతేను” 
అనానిను. “ఎనిని రోజులని ప్రారి్థసాతేరు?” 
అనడిగారు. “ఎనినిరోజులైనా అక్్కడే 
కూరుచురంట్ను” అని చెప్్పను. 
వాళ్లోకి, మాకు గదులు దొరికాయి. 
మేము సానినాలు చేసి, బైట్కి ర్గానే  
భక్తేనివాస్ ప్క్్కనేవునని హోటల్ ల్ 
మా బాబ్ క్నిపిరంచాడు. మాకు 
సాయిప్రసాద్ ల్ గదులు ఎరందుకు 
యివ్వనివ్వలేదో  యిపు్పడు తెలిసిరంది. 
అక్్కడినిరంచే బాబాకి  హృదయపూర్వక్ 
ప్రణామాలరి్పరంచాము. ఆ వైజ్గ్ నిరంచి 
వచిచున వాళ్్ళ క్లిశారు. మా బాబ్ని 
చూసి, ఎక్్కడ దొరికాడని అడిగారు. 
వివరరం చెప్్పరం. బాబా చేసిన ఈ లీలకి 
వాళ్్ళ కూడా చాలా ఆశ్చురయాపోయారు.

మావారు పోయే సమయానికి 
మేము ప్త పెరంకుట్రంట్లో వురండే 
వాళ్్ళరం. అది మా నాననిగారి 
ఇలులో. ఆ ఇరంట్లో బాగా ఎలుక్లు 
వురండేవి.  ఒక్ రోజు స్వప్నిరంల్ 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు, “నేను మీ 
ఇరంట్లో వురండను, వెళ్లో పోతునానిను” 
అరంట్నానిరు. నేను బాగా ఏడుసూతే, 

“మీరు వెళ్లోదుది మాసటిరు గారూ” 
అరంటూ పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారిని, 
బ్రతిమాలుతునానిను. “సరేలే, వెళ్్ళను 
లేమామా!” అని, పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు, 
వెనకి్క వచిచు కూరుచునానిరు. “మర్నిడు 
ప్దుదినని లేవగానే దేవుడికి ద్ప్రం 
పెడదామని చూస్తే, అక్్కడునని బాబా 
మాసటిరుగారి ప్ట్లు ప్డిపోయి 
వునానియి. ర్త్రి ఎలుక్లు వాట్ని 
తోస్సాయి. అరందుకే మాసటిరుగారికి 
కోప్రం వచిచురందనిపిరంచి, ఇలులో 
మారిపోవాలని నిరణియిరంచ్కునానిను.  
రెరండు వీధుల అవతల  ఒక్ ఇరంట్లో 
మా తముమాడురంట్డు. మా ఇలులో బాగా 
ప్తది. మా తముమాడు దానిని తిరిగ్ 
క్ట్టిలని అనుకురంట్నానిడు. అది 
ఆలసయామవుతోరంది. నేను, గబా గబా 
నడుచ్కురంటూ మా తముమాడి దగగీరకి 
వెళ్లో, నేను యిరంకా ఆ ఇరంట్లో వురండనని 
నాకు వచిచున క్ల సరంగతి చెపి్ప, అదెదికి 
ఇలులో చూడమనానిను. వెరంటనే మా 
తముమాడు ననుని సముదాయిరంచి, కొనిని 
రోజుల్లోనే ఆ ఇలులో ప్డగొట్టి వేరే ఇలులో 
క్ట్టిరంచాడు. అప్్పట్ నిరంచి మా ఇరంట్లో 
సత్సరంగాలు చేసుకురంట్నానిము. ఇది 
జరిగ్ దాదాపు ఇరవై సరంవత్సర్లు 
అవుతోరంది. తరవాత పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారి దయవలలో మేము కూడా 
సొరంతరంగా ఇలులో క్ట్టికునానిము.

మా మరదలు ప్రతిరోజూ ప్త 
ఇరంట్లో ఎలక్లునానియి క్నుక్ నేను 
వురండనని మాసటిరుగారు చెప్్పరు, మరి 
ఈ ఇరంట్లో వునానిర్?   అనుకునేదిట. 
తనకి ఒక్రోజు స్వప్నిరంల్ మేము 
సత్సరంగరం చేసుకునే గదిల్ పెట్టికునే 
ప్టరంల్  పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు 
నిజరంగా కూరుచుననిట్టి క్నిపిరంచారట. 

తాను ఈ విష్యరం సత్సరంగరంల్ 
చెపి్పరంది.

తరవాత ఒక్సారి నాకు పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు శ్రీశైలరంల్ ఒక్ చోట 
కూరుచుని వుననిట్లో స్వప్నిరం వచిచురంది. 
నేను పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారికి 
ప్దాభివరందనరం చేసుకుని మాల 
సమరి్పరంచ్కునానిను. అక్్కడకి 
దూరరంగా ఒక్చోట పెదది పెదది ప్రందిళ్లో 
వేసివునానియి. ఏదో శుభకారయారం 
జరుగుతుననిట్టి, హడావిడిగా 
వురంది.. పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు  
అక్్కడ పూజయాశ్రీ అమమాగారునానిరని 
నాకు చెప్్పరు. మెలకువ వచిచురంది. 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు, పూజయాశ్రీ 
అమమాగారిని క్లవమననిట్లో చెప్్పరని 
నేను భావిరంచ్కుని, (అపుడు 
అమమాగారు ఒరంగోలుకి వచాచురని 
తెలిసిరంది) ఒరంగోలుకి వెళ్లో పూజయాశ్రీ 
అమమాగారి దర్శనరం చేసుకునానిను. 
అపు్పడు పూజయాశ్రీ అమమాగారు మా 
క్షేమసమాచార్లు అడుగుతూ, 
“సత్సరంగాలు చేసుకురంట్ర్?” 
అని అడిగారు. “చేసుకురంట్రం 
అమమాగారూ, కానీ ఈమధయా ఎవరూ 
ర్వటరం లేదని మానేసాను” అనానిను. 
అపు్పడు పూజయాశ్రీ అమమాగారు, 
“అదేమిట్, వాళ్లోదదిరూ వసాతేరుగా 
(బాబా, మాసటిరుగారు),  ఎవరు 
వచిచునా ర్క్పోయినా సత్సరంగరం 
చేసుకోవాలి” అని చెప్్పరు. ఇరంట్కి 
వచాచుక్ పూజయాశ్రీ అమమాగారు చెపి్పనట్లో 
సత్సరంగాలు ప్రారరంభిరంచాము. 
నెమమాది నెమమాదిగా జనరం ర్వడరం 
మొదలుపెట్టిరు. ఇప్్పట్కీ ఏవిధమైన 
ఆటరంకాలు లేకురండా సత్సరంగాలు 
జరుగుతునానియి.



 2022 29

 
నాకు మనసుల్ ఒక్లీల 

మెదులుతూ వురండేది. పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు శిరిడి వెళ్్ళనపు్పడు, 
తనదగగీరునని డబబురంతా దానరం చేసి, 
సాయిబాబా ఎలా కాప్డతారో 
చూదాదిమని భావిరంచి శిరిడీల్ 
గడప్డరం అసతేమానరం గురొతేచిచు, 
అదెరంత క్ష్టిమో క్దా అనుకునేదానిని. 
ఒక్సారి మా తముమాడు, మరదలితో 
క్లిసి నేను పిలలోలు, శిరిడి వెళ్్ళము. 
నేను ప్రు్స, మా మరదలు హాయారండ్ బాగ్ 
ప్ట్టికుని దా్వరకామాయికి వెళ్్ళము. 
ఇవి రెరండూ ప్క్్కన పెట్టి, ప్లలోకిని 
అలరంక్రిరంచే స్వ చేసుతేనానిము. తిరిగ్ 
బసకి వచాచుక్ చూసుకురంటే, నా 
ప్రు్సల్ డబ్బులు పోయాయి, మా 
మరదలి బాగ్ ల్ కూడా, కేవలరం ఖరుచు 
కోసరం వురంచ్కునని డబ్బులు మాత్మే 
పోయాయి. ప్క్్క అరల్, బాబాకి 
వేదాదిమని వెయియానూనిట ప్దహారులో 
పెడిత్, అవి అలాగే వునానియి. ఇరంకొక్ 
అరల్, ఊరికి వెళ్్ళడానికి ట్కె్కట్లో 
ఉరంటే, అవికూడా పోలేదు. మా 
తముమాడి దగగీర, మా పిలలోల దగగీర వునని 
బహుకొదిది డబ్బుతో, సరంసా్థనరం వాళ్లో 
పెటేటి  ప్రసాదరం తిరంటూ 4 రోజులు 
గడిప్ము. ఆయనక్ని హురండీల్ 
వేస్ డబ్బులు పోలేదు క్నుక్ వాట్ని 
వెరంటనే హురండీల్ వేస్సాము. తిరుగు 
ప్రయాణానికి ట్కె్కట్లో ఉరండడరం 
వలలో, క్షేమరంగా ఇలులో చేర్ము. 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారు, మాచేత 
కూడా ఆ సాధన చేయిరంచినరందుకు 
చాలా సరంతోష్ప్డా్డము. పూజయాశ్రీ 
మాసటిరుగారు అలా చేసిన రోజుల్లో, ఈ 
మాత్రం వసతులు కూడా వునానియని 
నేననుకోవటరం లేదు. ఆయన 

మురందు మేమెరంత? కానీ నాకు ఆ 
సుఫూరణనిచిచు అట్వరంట్ అనుభవానిని 
మాకు ప్రసాదిరంచినరందుకు, చాలా 
ఆనరందప్డా్డము.

కేవలరం పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి 
సత్సరంగాల వలలో, ధైర్యానిని పురంజుకుని 
పిలలోలని పెరంచాను. వారి అనుగ్హరంతో 
పిలలోలిదదిరూ ఉదోయాగాలు వచిచు 
పెళ్లోళ్లోయియా, జీవితరంల్ సి్థరప్డా్డరు. 
ఈ జీవితమరంతా వారి దయే! 
పూజయాశ్రీ మాసటిరుగారి ప్టలో, నాకు 
క్ృతజఞాత, విశా్వసరం, ఎలలోపు్పడూ 
క్లిగ్వురండేలా అనుగ్హిరంచమని 
సమర్థ సదుగీరు సాయినాథుని 
ప్రారి్థసూతే, గురుదరంప్తుల ఆశీసు్సలను 
సదా కోరుకురంటూ అనేక్ వరందన 
సహస్రాలు సమరి్పరంచ్కురంట్నానిను. 

జై సాయి మాసటిర్!!

ప్రంపిరంచారనిపిరంచిరంది. 
శిరిడి  యాత్ నురంచి వచాచుక్ 

నాల్ చాలా మారు్ప వచిచురంది. అయిత్ 
ఆయన నా భవిష్యాతుతే గురిరంచి చెపి్పన 
విష్యాల్లో సినిమాల వైపు వెళ్లోదదిని 
చెపి్పనా, దర్శక్త్వరం చెయాయాలనని 
ప్రల్భానికి గురై, ఆ ప్ని చేసి, ఆయన  
చెపి్పనటేలో మోసానికి గురయియా బైట్కి 
వచాచును. 

నా చదువు పూరె్తతేన తరవాత ఒక్ 
సరంవత్సరరం ఖాళ్గా వునానిను. ఈల్పు 

క్రోనా వచిచురంది. ఆ సమయరంల్ 
నాకు బాబాని స్విరంచ్కోవడానికి 
ఎకు్కవ అవకాశ్రం క్లిగ్రంది. నాకు 
నాగర్ సోల్ స్టిష్న్ ల్ ‘ఆయన’ 
రూప్రంల్ సాయిబాబా  చేసిన బోధ 
ఆల్చిరంచ్కోవడానికి సమయరం 
దొరికిరంది. అపు్పపుడు మా అమమాకి 
కొరంచరం అనారోగయారం చేస్తే,’ఆయన’ 
చెపి్పనట్లో అమమాకి అనిని స్వలు నేనే 
చేసాను.  

నాకు చిననిప్్పట్నిరంచి 
చిత్లేఖనరం, ఛాయాచిత్క్ళ్ 
మీద మకు్కవ ఎకు్కవ. అరందువలలో 
ఖాళ్సమయాల్లో వాట్మీద దృష్టి 
పెటేటివాడిని. అయిత్ చిత్లేఖనరం 
పెని్సల్ ఉప్యోగ్రంచి కాకురండా 
డిజిటల్ గా చెయాయాలని అభాయాసరం 
చేసాను. బాబాగారి దయవలలో, నేను 
చాలా చిత్రాలు వెయయాడరం, అవి 
బాగునానియని ననుని చాలామరంది 
అభినరందిరంచి, నాచేత డిజిటల్ వర్్క 
చేయిరంచ్కోవడరం జరిగ్రంది. దానితో, 
భయారందోళ్నలతో గడప్లి్సన 
సమయరం నాకు ఆరి్ధకాభివృది్ధతో 
ప్ట్ ఆనరందానిని కూడా క్లిగ్రంచిరంది. 
ఇపు్పడు నాకు 25 సరంవత్సర్లు. 
నాలుగు సరంవత్సర్ల క్రతరం శిరిడి 
వెళ్్ళనప్్పట్నిరంచి, నాకు అనేక్ 
సరందేశాలిసూతే, సమసయాలు ప్రిష్్కరిసూతే, 
ప్రతిక్షణరం నాతోనే వునానిరనని భావన 
క్లిగ్సుతేనని ష్రిడీసాయినాథుల  వారికి 
క్ృతజఞాతాపూర్వక్ నమసు్సలు!  

సమర్థ సదుగీరు సాయినాథ 
మహార్జ్ కి జై!!   

ద్వార్కామాయి అనుభవ 
మండపము 

03వ పేజీ త్రువాయి
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