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శ్రీసాయి ప్రత్యక్షంగా దర్శషంచిన 
వారలో ఉత్తమ సషంసాకారవషంతులైన 

కొద్దిమషంద్ మాత్రమే వార ద్వ్యత్వాన్ని 
గుర్తషంచారు. మహల్సాపతి, అప్పాకోతే, 
కాశీరషం షషంపీలు గూడ ఆయనను 
మొదటనుషండే సేవషంచారు. కాన్ 
అషందుకు కారణషం ఆ గ్రామాన్కి ఏ 
సాధువులు, ఫకీరులు వచిచినా వారన్ 
సేవషంచే అలవాటు ఆ ముగుగురకీ వుననిద్. 
తుకారము, నామదేవు, జ్ఞానదేవుడు 
మొ॥న వార రచనల ద్వార మహారష్ట్ర 
దేశమషంతటా సాధువులషందరనీ 
కులమత భేద్లు, పుటుటు పూర్వాత్తరలు 
పటటుషంచుకొనకుషండా సేవషంచడషం 
ముముక్షువులకషంతో మషంచిదనని భావషం 
ప్రచారమషంద్. నదుల వషయషంలోను, 
మహాతుముల వషయషంలోను వార 
పుటుటుపూర్వాత్తరల గురషంచి వచారణ 
తగదనని ఆర్్యకి్త గూడ ఆ దేశషంలో లోక 
వద్తమషంద్. అషందువలలునే యీ ముగుగురు 
భకు్తలూ సాయి శిరడీ చేరకముషందు 
జ్నకీద్సును, దేవీద్సును గూడ 
సేవషంచారు. జ్నకీద్సును గురువుగా 
భావషంచాడు కాశీరషం షషంపీ. ఉత్తర 
భారతదేశషంలో వలెనే మహారష్ట్రషంలో 
గూడ నాథసషంప్రద్యషం ఎషంతగానో 
వా్యపషంచిషంద్. నాథ యోగులకు 
హషందు-ముసలుషం అనే మత భేదషం 
గూడా లేదు. ద్న్ ప్రభావషంవలలునే అచట 
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ప్రజలకు ముసలుషం మహాతుములనుగూడ 
ఆరధషంచే వశాల దృషటు వుననిద్. 
అషందువలలునే యీ ముగుగురూ సాయి 
ముసలుషం అనని భావషంతోగూడ ఆయనకు 
దూరషంగా లేడు. కాకుషంటే ప్రజలలో 
ముముక్షువులెపుపాడూ కొద్దిమషందే 
ఉషంటారు. కనుకనే హృదయపూరవాకషంగా 
సాధువులను సేవషంచేవారెపుపాడూ 
కొద్ది సషంఖ్యలోనే వుషంటారు. అటటువారే 
మొదట నుషండీ సాయిన్ సేవషంచిన 
మహాల్సాపతి ప్రభృతులు. అయితే శిరడీ 
గ్రామసుథులలో మొదట జ్నకీద్సు, 
దేవీద్సు మరయు గషంగగిర్ బువాలను 
ఆదరషంచేవారే ఎకుకావమషంద్ 
వుషండేవారు. సాయివదదికు యీ 
ముగుగురు మాత్రమే వెడుతుషండేవారు. 
చాషంద్ ప్టల్ త్ను చూచిన సాయిలీల 
గురషంచి చెపపానషందువలన, మరయు 
ఆయన ముసలుమనని భావషంతో మాత్రమే 
కొద్దిమషంద్ ముసలుషంలుగూడ ఆయనను 
ఆదరషంచేవారు. కాన్ ఆ మతషంలో 
మహాతుములను సేవషంచే సషంప్రద్యషం 
అషంత బలషంగా లేదు. గనుకనే యీనాటకీ 
ముసలుషం మహాతుములను  సేవషంచేవారు ఆ 
మతషంలో సవాలపా సషంఖ్యలో వుషంటారు. 
సాథున్క హషందువులలో గూడ సాయిన్ 
సేవషంచేవారు కొద్దిమషందే వుషండడాన్కి 
మరొక కారణముననిద్. ఆయన 
ప్రవర్తన, మాటలు, చేషటులు వషంతగా 

సాయిబాబా శిరిడీ విడిచి వెళ్ళిన ఆ 

రోజు...

వుషండేవ. అపుపాడపుపాడూ న్ష్కారణషంగా 
కోపషంచడషం, తమలో త్ము 
గొణుకుకాషంటూ చిత్రమన భషంగిమలు 
చేస్తషండడషం, ఎదుట ఎవరూ లేకునాని 
తిడుతషండడషం వలన అషందరూ 
ఆయన పచిచివాడనుకునేవారు. 
ఆయనను గషంగగిర్ బువా, ఆనషందనాథ్ 
మహరజ్ వషంట మహాతుములు 
ప్రశషంసషంచినా, మశీదులో ఆయన 
నీటతో దీప్లు వెలిగిషంచినా గూడ 
ఎకుకావమషంద్ గ్రామసుథులు ఆయనకు 
దూరషంగా వుషండేవారు. ద్న్కి గల 
కారణషం - ఆయన కొన్ని అతీత 
శకు్తలు సాధషంచినపపాటకీ ఆయన 
పచిచివాడనుకునేవారు. ఆయన కీర్త 
వా్యపషంచి ఆయననషందర్ దర్శసు్తనని 
కాలషంలో గూడా నారేకావషంట భకు్తలకు 
యిటటు సషంశయషం తలెతు్తతనే వుషండేద్.

తరువాత కాలషంలో సాయిన్ 
సన్నిహతషంగా గమన్షంచిన వారకి 
వాస్తవషం అరథుషం కాసాగిషంద్. ప్రజల 
హృదయాలలోన్ భావాలు సాయికి 
తక్ణమే తెలుసు్తషండేవ. అన్ని 
జీవుల హృదయాలలోను వుషండే 
యీరష్యాదేవాష్ద్ మలినభావాలు 
ఆయననషంతగానో బాధసు్తషండేవ. 
న్ష్కారణషంగా ప్రకటమనటులు కన్పాషంచే 
వార కోప్న్కీ, తిటలుకూ కారణమదేనన్ 
భకు్తలు గుర్తషంచసాగారు. ఆ ప్షంతషంలో 
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ప్లుగు మొ॥న అషంటు వా్యధులు 
చెలరేగబోయే ముషందు గూడ ఆయనలో 
అటటు ఆవేశషం ప్రకటమౌతుషందన్ వారు 
గమన్షంచారు.

భకు్తలు అధక సషంఖ్యలో ఆయనను 
చేర సేవషంచనారషంభషంచాక గూడ తమ 
కోప్న్కి కారణమేమో అడిగిన భకు్తలకు 
సాయి చెప్పావారు. ఒకొకాకకాపుపాడు 
ఆయన ఆగ్రహషంచి ఆ గ్రామషం వడిచి 
వెళ్ళిపోవడాన్కి సద్ధమయే్యవారు. 
అషందుకు కారణమడిగిన మహల్సాపతి 
మొ॥న వారతో, “నూన వా్యప్రసుథులు, 
వర్తకులు నననిషంతో బాధషంచారు. 
నేన్కకాడ వుషండను; ఎకకాడికైనా 
వెళ్ళిపోత్ను” అన్ బయలుదేరేవారు 
గూడా. అపుపాడు ఆ సన్నిహత భకు్తలు 
పసపలలులకు బుజ్జగిషంచి నచచిజెపపానటులు 
నచచిజెపపా ఆయనను వూరుకోబెటేటువారు. 
ఒకొకాకకాపుపాడు అల్షంట భకు్తలెవరూ 
దగగుర లేనపుపాడు ఆయన శిరడీ 
వెళ్ళిపోవడాన్కి బయలుదేరేవారు. 
తరువాత ఆ సషంగతి తెలిస, యీ 
సన్నిహత భకు్తల్యన వెషంటపడి మళ్ళి 
వెనుకకు తీసుకొచేచివారు. ఇషందుకొక 
వుద్హరణ :

ఒకర్జు అకసాముతు్తగా 
సాయి శిరడీలో కన్పాషంచలేదు. ఆ 
వషయషం వెషంటనే పరుగునపోయి 
ఒకరు మహల్సాపతితో చెప్పారు. 
ఆ సమయషంలో అతడు ఖషండోబా 
ఆలయషంలో పూజ చేసు్తనానిడు. 
వెషంటనే వచిచి అతడు గ్రామషంలో 
వచారషంచగా సాయి రహత్ వైపుగాన్, 
లేక నీమ్ గాాఁవ్ వైపుగాన్ వెళళిలేదన్, 
ఆ గ్రామషం నుషండి బయలుదేరేపుపాడు 
సాయి అతి తీవ్రమన కోప్వేశషంతో 
వునానిరన్ అచటవారు చెప్పారు. 
ఆయన లిషండీద్ట ర్డుడు మీద వుత్తరషం 
ద్కుకాగా నడవడమెవర్ చూచారు. 

వెషంటనే మహల్సాపతి నీమాగుాఁవ్ వైపుకు 
కొద్దిదూరషం వెళ్ళి, ఆ ర్డుడుమీద ఎదురైన 
వారన్ వచారషంచాడు. కాన్ సాయి ఆ 
గ్రామాన్కి రలేదన్ వారు చెప్పారు. 
మహల్సాపతి హత్శుడయా్యడు. 
తనకు ప్ణ సమానుడై ఆ మహాతుముడు 
శాశవాతషంగా తనకు దకకాకుషండా 
పోయారేమోనన్ భయపడాడుడు. 
నీమ్ గాాఁవ్ వెళ్ళి ర్డుడు మీద నుషంచి 
తరుపాగా రూయీ గ్రామాన్కి వెళ్లు 
డషంకన కొషంతదూరషం నడచి, అకకాడక 
పొలషంలో పన్ చేసుకుషంటునని వారన్ 
వచారషంచగా సాయి రూయీ గ్రామషం 
వైపుగా వెళ్ళిరన్ వారు చెప్పారు. ఆయన 
తీవ్రమన కోప్వేశషంలో వునానిరన్, 
వారయనను పలకారషంచినపుపాడు 
ఆయన శిరడీ గ్రామసుథులను తిటటుపోస 
తిరగి ఆ గ్రామాన్కి త్ము రబోమన్ 
చెప్పారన్ అనానిరు.  మహల్సాపతి 
హృదయషంలో ఆ వార్త వనగానే 
ఆశాజ్్యతి పొడసపషంద్. అతడు 
తిరగి వెషంటనే యిలులుచేర, త్ను 
రూయీ గ్రామషంలో సాయి చెషంతకు 
వెడుతునానినన్, ఆయన తిరగి 
రకుషంటే త్నుగూడ తిరగి రబోనన్ 
తన భార్యకు చెపపా దృఢన్శచియషంతో 
రూయీకి బయలుదేరడు. నాటవరకు 
శిరడీకి పటటున మహద్భాగ్యషం ఆ గ్రామాన్ని 
వడిచి పెటటుషందేమోనన్ భయపడాడుడు. 
అయితేనేమి, త్ను మాత్రషం ఆ 
మహాతుమున్ సేవ - సాన్నిధ్్యలు ఎటటు 
పరసథుతిలోను వదులుకోదలచలేదు.

అతడు రూయీ చేరే సరకి ఆ 
గ్రామ ప్రవేశషంలోనే వునని మారుతి 
ఆలయషం ముషందు సాయి ఒక చెటుటు 
క్షంద కూరొచిన్ కన్పషంచారు. ఆయన 
మహల్సాపతిన్ చూస్తనే ఉగ్రులై, 
అతన్న్ మరయు ఆ గ్రామసుథులను 
తిటటు అతన్న్ తమ చెషంతకు రవదదినీ, 

తిరగి యిషంటకి పొమమున్ కేకలు 
వేశారు. అతడు నడక వేగషం తగిగుషంచి 
నమముద్గా ఆయనను సమీపషంచాలన్ 
యతినిస్తషంటే సాయి అతన్పై రళ్ళి 
వసరరు. చివరకతడు, “నేను మీ 
భగత్ ను. మీరు ననుని చషంపనా సరే మీ 
సన్నిధ వడిచి పెటటును. శిరడీలో మిమములిని 
బాధషంచిన వారన్ నేను దషండిసా్తను. 
మీకు శిరడి రవడషం యిషటుషం లేకపోతే 
నేను గూడ మీతో ప్టు యికకాడే 
వుషండిపోత్నుగానీ మిమములిని 
వడిచిమాత్రషం వెళ్ళిపోను. ఆ మాట 
యిషంట్లు వారకి గూడ చెపపా వచేచిశాను!” 
అనానిడు మహల్సాపతి. అతన్ పటుటుదల 
చూచి సాయి రళ్ళి రువవాడషం 
మాన్వేశారు గాన్ అతన్నషంతకూ తమ 
ప్ద్లషంటన్వవాలేదు. క్రమషంగా అతన్న్ 
తిటటుడషం మాన్ శిరడీ గ్రామసుథులను 
మాత్రషం తిటటు, “నేన్క ఆ గ్రామాన్కి 
రను. నేను ఫకీరును. మేమెకకాడికైనా 
ఎపుపాడైనా వెళళివచుచి. నీవు సషంసారవ. 
ఇలులు వడిచి యిల్ మావెషంట 
రగూడదు. నీవు తిరగి యిషంటకి పో!” 
అన్ పదే పదే చెప్పారు. వార కషంఠషంలో 
తొణికిసల్డిన న్శచియషం చూచి 
మహల్సాపతి ఆశచిర్యచకితుడయా్యడు. 
చివరకు ఆయన తనతోగూడా శిరడీ 
వసే్తగానీ అననిషం, నీళ్ళి ముటటునన్ 
చెపపా ఆయన చెషంతనే కూరుచినానిడు. 
ఆయన మళ్ళి అతన్న్ తిటటుపోశారు; 
మషందలిషంచారు; హతషం చెప్పారు. 
కనీసషం గ్రామషంలోకి వెళ్ళి భోజనమనా 
చేయమన్ బ్రతిమాల్రు. సాయషంత్రషం 
వరకూ యిదదిరమధ్య యిదే నాటకషం 
నడిచిషంద్. చివరకి భకు్తన్ మాటే 
నగిగుషంద్, ఆ యిదదిరూ తిరగి శిరడీ 
చేరరు. మనషందరకీ సాయి తిరగి 
లభషంచారు. శిరడీ దర్శనషం అషందుకే 
లభస్తషంద్.
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సాయి భౌతిక దేహముతో 
యుషండగా బషంబాయి, 

హైదరబాదుల నుషండి ఎషందర్ 
తెలుగువారు సాయిన్ దర్శషంచి, 
సేవషంచి యుషంటారు. కాన్ 
వవరములు మనకు తెలియదు. 
బషంబాయిలో సథురపడిన ఒక 
ఆషంధ్రున్ గూరచి సాయి చరత్రలో 
కన్పసు్తషంద్. ఈయన మాధవభటటునే 
పుర్హతుడు, సషంపనునిడు. కలవార 
ఇషండలులో జపధ్్యనములు, పూజలు, 
రుద్రాభషేకము మొ॥నవ చేసేవాడు. 
అటువషంట గృహములలో సాయి 
భకు్తడైన మోరేశవార్ వశవానాథ ప్రధ్న్ 
ఇలులు ఒకట. 1912 సషం॥ ప్షంతములో 
4సషం॥ల వయసుసాగల ప్రధ్న్ 
కుమారుడు “బాబు” కు ఎషంతో జబుబు 
చేసషంద్. ఈ భటుటుగారు పూజలు, 
జప్లు, రుద్రాభషేకములు వగైర 
ఎనోని చేశాడు. ఏమీ ఫలితము 
కలుగలేదు. ఇషంక ఖచిచితషంగా ఇద్ 
ప్రధ్న్ ఒక ముసలుము సాధువును 

(సేకరణ) ఒక రాజమండ్రి పాఠకుడు

ఆరధషంచటషం వలన హషందూ 
దేవున్కి (శివున్కి) కలిగిన కోపము 
ఫలితమేననుకొనానిడు. పైకి ఆ సషంగతి 
ఎవరతోనూ అనే ధైర్యము లేదు. త్నల్ 
అనానినన్ ప్రధ్న్ కు తెలిసే్త ఇషంకేమనా 
ఉషంద్? సాక్షాతు్త సగుణబ్రహముమే 
అన్ నమిమున సాయి తన కుమారున్ 
జబుబుకు కారణమషంటే సహసా్తడా? 
ఆయన భార్య సషంగతి ఇషంక 
చెపపానకకారలేదు, మహా భకు్తరలేగాన్ 
కోపము ఎకుకావ. ఒకటషంటే పద్ 
సమాధ్నాలు చెబుతుషంద్. ఇదదిరూ 
కలిస “మాధవభటుటుగారూ! మాకు 
మీ పూజలు వదుది. మీరు వదుది మా 
యిషంట గడప ఇషంక తొకకావదుది 
మీకొక నమసాకారషం” అషంటారు. ఆ 
కుటుషంబముతో ఉనని అనుబషంధము 
తెగిపోతుషంద్. ఒక వషంక బాబుకు 
జవారము తగగుటషం లేదు. ఇదషంత్ 
ఏమిట్ అగమ్యగోచరషంగా వుషంద్. 
అదే ఆలోచిస్త న్ద్రపోయాడు. 
సవాపనిములో బాబా ఆ యిషంట మెటలుపై 

“ఈ సొమ్ము మాధవునికొక 
లెక్కలోనిదా?”

కూరొచిన్ చేతితో సటకా ఊపుత 
“నేనవరను కొషంటునానివో, జ్గ్రత్త! 
నేనే ఈ యిషంటకి యజమాన్న్, 
ఈ బిడడు నా వరప్రసాదము, నీవేమి 
బాగుచేయగలవు?” అనానిరు. భటుటు 
కషంగారు పడుత న్ద్రలేచాడు. కాన్ 
ఎవరతో చెపుపాకొషంటాడు? ఇషంక 
ఒకకాటే మారగుషంతరము తోచిషంద్. 
ఉదయమే గోడకునని సాయిపటషం 
ముషందు న్లబడి యిల్ ప్రథుషంచాడు: 
“సాయీ! నాకు వచిచిన సవాపనిషం 
న్జమతే సాయషంత్రాన్కి బాబుకు 
జవారము తగిగుపోవాలి. ఆ మాట డాకటురు 
చెప్పాలి; బిడడు ఆడుకోవాలి. అపుపాడే 
మీరు దత్తమూర్త అన్ నముముత్ను; 
అషంతేకాదు 15 ర్జులలో మీ 
దర్శనము చేసుకుషంటాను. ఉత్త 
చేతులతో అనుకొషంటారేమో, గటటు 
చేతులతోనే. మీకు  ₹108/- దక్షిణ 
సమరపాషంచుకొషంటాను”. అషంతే! 
ఒక గషంటలో బాబుకు జవారము 

మిగతా 22వ పేజీలో
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పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

పరిప్రశ్న

జవాబు:- సృషటు, ప్రళయషం అననివ 
ఆద్యషంత్లు లేకుషండా తిరగి తిరగి 
జరుగుతుషంటాయన్, ప్రళయాన్కి 
ముషందునని జీవులనీని వాట 
కరముఫల్లను, సషంసాకారలను 
అనుసరషంచి తరవాత సృషటులో 
ఆయా గుణాలు కలిగున జీవులుగా, 
వాట కరముఫల్లను ప్రసాద్షంచ 
సమరథుమన పరసథుతులలో, యోనులలో 
జన్ముసా్తయన్, అకకాడ నుషండి మరల్ 
‘జననము - కరము - కరముఫలము - 
సషంసాకారము - మరణము - జనము’ అనే 
గొలుసు ఎలలుకాలషం కొనసాగుతుషందన్ 
ఋషులు చెప్పారు. 

సషంసాకార, గుణభేద్ల 
ననుసరషంచి సతవా రజస్తమో 
ప్రధ్నమనవగా జీవులను 
వభజషంచవచుచి. అవ చేసన మానసక 
(భావాలు) వాచక (సత్్యసత్య, వ్యరథు, 
దుషటు భాషణలు), కాయిక (ధరముబద్ధషంగా 

ప్రశ్న :-అందరి జ్ఞానంద్రియాలు ఒకే నిర్మాణం కలిగియున్నప్పుడు 
వాటిచేత ప్రభావితమయ్యే మనస్సుల తత్వాలు ఎందుకు భిన్నంగా 
వంటాయి?

అభప్యాలు, భూత భవష్యతు్తలను 
గురషంచిన ఆశలు, భయాలు, జీవతపు 
వలువలపటలు వభనని దృకపాథాలు, 
వాటవలన కలిగిన భేద్భప్యాలు, 
వాటన్నిషంటపటలు మమకార దేవాష 
అసయాదులు వుషంటాయి. 
ఉద్హరణకు మత, జ్తి, వరగు, భాష, 
ప్షంతీయ భావాలు, ఉచచినీచాలు 
మొదలైనవెనోని ఉషంటాయి.

వీటన్నిషంటకి మూలషం యోచనే. 
అవగాహన పెరగినకొదీది యోచన 
న్రుదిషటుమ, మషంచిన్ గుర్తషంచి, ప్రేమిషంచి, 
ఆచరషంచి, వృద్్ధ చెషంద్షంచుకునే 
సామరథుయాము మన్షకుననిద్. అయితే 
అషంత్ కరముఫల్ననినుసరషంచే 
జరగితే యిక మారుచికునే సేవాచ్ఛ 
ఎకకాడిదీ అనని ప్రశని రవచుచి. మన 
అవగాహన పెరగితే కరముఫలషంగా 
జరగి తీరవలసన సషంఘటనపటలు, 

ఆర్జషంచబడిన శుద్ధమన ఆహారన్ని 
మాత్రమే భగవషంతున్కీ, ఆయన 
రూప్లుగా తలచి సాట జీవులకూ 
పెటటుడముగాన్, లేక తద్వారుద్ధమన 
జీవనషంగాన్) కరములనుబటటు 
జీవులలో ఆయా గుణాలు మరషంత 
బలీయమవుత్యి. ఇవే సషంసాకారలు, 
వాసనలు. వీట సమిషటు రూపమే 
మనసుసా కనుక వ్యకి్తకి వ్యకి్తకి భననిషంగా 
వుషంటుషంద్. 

మానవసాథుయిలోనే ఇల్షంట 
భేదముషంటుషంద్. కారణషం తకికాన 
తిర్యగా్జతులలో లేన్ యోచన, 
అవగాహనాశకు్తలు మన్ష కుషంటాయి. 
జషంతువులలో అవ త్త్కాలికమన 
జీవత్వసరలకు పరమితమ మాత్రమే 
పన్చేసా్తయి. మన్షలోన్ యోచనలలో 
చాల్ సవాలపాభాగషం మాత్రమే 
జీవత్వసరల గురషంచి వుషంటాయి. 
వ్యకు్తల, వసు్తవుల గురషంచిన 

- సి. హెచ్ లక్ష్మీనార్యణ, సంగారెడ్డి

మిగతా 28వ పేజీలో



8  2022

 

మానవత్వమా?..... 
దైవత్వమా?

పూజ్య గుర్పత్్న శ్రీ అలివేలు మంగమము

మానవ శ్రేయసుసాకు 
మానవతవాషం గొపపాద్? 

దైవతవాషం గొపపాద్?’ అనే ప్రశని 
ఎపుపాడూ వుషంటూనే వుషంటుషంద్. 
కొషంతమషంద్ మానవతవామే గొపపాదషంటే, 
కొషంతమషంద్ దైవతవామే గొపపాదన్ 
వాద్షంచుకుషంటుషంటారు. ఇషంతకూ 
ఏద్ గొపపాద్? అనే వషయషంలో 
ఎవర అభప్యాలు వారకుషండడషం 
సహజమే. కానీ అసలు మానవతవామషంటే 
ఏమిట? దైవతవామషంటే ఏమిట? అనే 
వషయషం గూరచి పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
ఏమి చెప్పారు?

పరపూర్ణ మానవతవామే దైవతవామన్ 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు చేప్పావారు. 
పరపూర్ణ మానవతవామషంటే?..... మన్ష 
మన్షగా బ్రతకడషం. అదేషం మాట? 
మన్ష మన్షగా బ్రతుకక జషంతువుగా 
బ్రతుకుతునానిడా ఏమిట? అసలు 
జషంతువుగా ఎల్ బ్రతుకుత్డు? అనే 
సషందేహషం కొషందరకి రవచుచి. కానీ 
ఈనాడు చాల్మషంద్ మనుషులు 
మనుషులుగా బ్రతకడషం లేదనడషంలో 
సషందేహషం లేదు. కారణషం ‘మనుష్య 

రూప్ణ మృగాాః చరషంతి” అన్ భర్తృహర 
చెపపావునానిడు. అషంటే రూపషం మన్షదే 
కావచుచి గాన్ గుణాలు జషంతువులవే 
అన్ అరథుషం. కానీ ఆలోచిసే్త ఇపపాట 
కొషందరు మనుషులకషంటే జషంతువులే 
మేలేమోనన్ అన్పషంచక తపపాదు. 
ఉద్హరణకు కుకకాకు వునని వశావాసషం 
కొషంతమషంద్ మనుషులకు వుషండదు. 
అల్గే మరకొన్ని జషంతువులకునని 
సదుగుణాలు కొషంతమషంద్ 
మనుషులలో లేకపోవచుచి. అల్గే 
కొన్ని జషంతువులకునని దురుగుణాలు 
కొషందరలో కన్పసా్తయి. అషందుకే 
మన పెదదివాళళిషంటుషంటారు, “వీడికి 
మేలు చేయడషం ప్ముకు ప్లు 
పోసనటలుయిషంద్” అన్. అషంటే 
“ప్ము తనకు ఆహారషం పెటటునవాడినే 
కాటువేసనటులు, మనుషులు మేలు 
చేసనవారకే కీడు తలపెడత్రు” 
అన్. ఇల్గే ఎనోని జషంతువుల 
లక్ణాలు కొషంతమషంద్ మనుషులలో 
కన్పసు్తషంటాయి. అషంటే మన్ష 
రూపషంలో మృగాలు సషంచరసు్తననిటేలు 
కద్!

అల్గే ‘తినని ఇషంట వాసాలు 
లెకకాపెటేటువాడు’ అన్, ‘ఏరు ద్టగానే 
తెపపాను తగలేసన వాడనీ’, ‘చెపుపాతినడి 
కుకకా’, ‘పులితోలు కపుపాకునని నకకా’ 
అనీ, ‘కోతి బుద్్ధ’ అనీ, ‘కుకకా బుద్్ధ’ అనీ 
- ఇల్ ఎనోని రకాలుగా మనుషుల 
చెడుతనషం గూరచి చెపుపాకుషంటుషంటారు. 
అల్గే మనుషుల మషంచితనషం 
గూరచిగూడ చెబుతుషంటారు. 
‘కుకకాల్గా వశావాసషంతో పడివుషంటాడు’ 
అనీ, ‘గాడిదల్గా చాకిరీ చేసా్త’ డనీ, 
:కోయిలల్గా మధురసవారషం కలవా’ 
డనీ! 

కాకిల్గా గోల చేసా్తడనీ, 
గారదిభసవారషం అనీ, చెవకోసన మేకల్గా 
అరుసు్తషంటాడనీ, జతు్తలమార నకకా అనీ, 
అజగరషం ల్గా ఊరకే పడివుషంటాడనీ, 
నోరులేన్ జషంతువుల్గా అనీ - 
యిల్ ఎనోని ఉపమానాలు. అషంటే 
మానవున్కీ, జషంతువులకూ గుణాలలో 
అవనాభావ సషంబషంధమునని 
దననిమాట. అషంతేకాదు. మానవులలో 
రక్సులు గూడా వుషంటారనీ 
నరరూప రక్సులనీ, బకాసురుడనీ, 

(ఫిబ్రవరి 2011 సాయిబాబా మాసపత్రిక నండ్)
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కుషంభకరు్ణడనీ, కీచకుడనీ ఇల్ 
రక్నులతో గూడ పోల్చిరు. అయితే 
ఇషంతకూ మానవతవాలక్ణాలేమిట?

గొడుడుల్గా చాకిరీ 
చేయడమా? కుకకాల్గా వశావాసషంతో 
పడివుషండడమా? నోరులేన్ 
జషంతువుల్గా వుషండడమా? 
ఏమిట? అషంటే - మాసటురుగారు ఒక 
సషందరభాషంలో మానవత్వాన్కి న్రవాచనషం 
ఇల్ చెప్పారు : ‘పరపూర్ణ మానవుడు 
రముడిల్గా వుషంటాడు’ అన్. అషంటే 
రముడిల్గా వుషండడమషంటే ఏమిట? 
శ్రీ రమున్ లక్ణాలేమిట?

శ్రీరమున్లోన్ సుగుణాలు 
ఎనోని! అషంటే ఆయనే సుగుణాలరశి. 
ఆయన అప్ర కరుణామయుడు. 
తలిలుదషండ్రుల పటలు, భార్యబిడడులపటలు, 
సేవకులపటలు, ప్రజలపటలు, సకల 
జీవరశిపటలు ఆయన ఎషంతో 
ప్రేమగా వుషండేవాడు. శ్రీరముడు 
ధరముసవారూపుడు. ఆయన సకల 
ధరములను చకకాగా ఆచరషంచి చూప్డు. 
శత్రువుల పటలు ఆయన క్మాగుణము, 
తనకు మేలు చేసనవార పటలు కృతజఞాత, 
సేవ చేసేవారపై కరుణ, శరణు 
పొషంద్నవారపై క్మ, పెదదిలు, ఋషుల 
పటలు వనమ్రత, కష్టులలో సహనము, 
ఎటువషంట పరసథుతులలోనూ 
మొకకావోన్ ధరమున్రతి, యాచకులు, 
ఆశ్రితుల పటలు ద్నగుణము, వపతకార 
పరసథుతులలో అప్ర ధైర్య సాహసాలు 
-ఇనీని ఆయనలో పరపూర్ణషంగా 
వునానియి.

అషందుకే ఆయన 
పరపూర్ణమానవుడు. దయ, క్మ, 
సహనము, ఔద్ర్యము, ధైర్యము, 
సాహసము, ఓద్రుపా, కృతజఞాత, 
ధరమున్రతి, అధరముషంపటలు కఠినతవాము, 

సకల జీవులపటలు ప్రేమ, సహాయము 
చేయడము - ఇల్  ఏవ మానవతవా 
లక్ణాలన్ చెబుత్ర్ అవనీని 
పరపూర్ణషంగా శ్రీరమున్లో 
వునానియి గనుక ఆయన దేవుడు, 
అవత్రపురుషుడు. అషంటే పరపూర్ణ 
మానవతవామే దైవతవామననిమాట. 
ఈనాడు ఇల్షంట మానవులు తకుకావ 
మషందే వునానిరన్ చెపపావచుచి. ఈనాడు 
మానవులలో ఈ ద్నవతవా, పశుతవా 
లక్ణాలే ఎకుకావగా కన్పసు్తనానియి. 
మోసాలు, కుట్రలు, కుతషంత్రాలు, 
హత్యలు, దోపడీలు, దషంగతనాలు 
ఎకుకావైనాయి. ఒకరన్ మిషంచి 
ఒకరు తమ తెలివతేటలతో మోసషం 
చేయాలనే ప్రయతినిసు్తనానిరు. 
లౌకిక సుఖాలవేటలో జరగే యీ 
అనా్యయాలకు అషంతులేకుషండా 
వుననిద్. వాటన్ చూసు్తషంటే, వషంటుషంటే 

ఇన్ని రకాలుగా గూడ దుశచిర్యలు 
చేయవచాచి! అన్ ఆశచిర్యషం కలుగక 
మానదు. దీన్నే ద్నవతవామనీ, 
పశుతవామనీ అషంటారు.

అషంటే ఈ ప్రపషంచషంలో మానవులే 
లేర? మానవజ్తి నశిషంచిషంద్? అన్ 
కొషందరకి అన్పషంచవచుచి. పూర్తగా 
అల్ అనుకోవడాన్కి వీలులేదు. ఈ 
మానవతవామునని వాళ్ళి అకకాడకకాడా 
మనకు త్రసపడుతనే వునానిరు. 
వారనే రమున్వలె ధరముతుములనీ, 
లక్ష్మణున్వలె సదరుడనీ, 
ఆషంజనేయున్వలె నమిమున బషంటనీ 
యిల్ అషంటూ వుషంటారు. అయితే 
పరపూర్ణ మానవతవాషం గలవారుగూడ 
ఈ లోకషంలో అవతరస్తనే వునానిరు. 
ఒకొకాకకాళ్ళి ఒకొకాకకా రకషంగా 
మానవులలోన్ రక్సత్వానీని, 
పశుత్వాన్ని తొలగిషంచేషందుకు, వారన్ 
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ధరమున్రతివైపు నడిపషంచేషందుకు 
ప్రయతినిస్త వునానిరు. వారనే, 
అటువషంట మానవులనే మనషం 
అవత్రపురుషులనీ, మహాతుములనీ, 
అవధూతలనీ, బాబాలు, సావాములు 
అన్ పలుస్త దైవసవారూపులుగా 
ఆరధస్త వుషంటాము. అషంటే మనలో 
ఎటువషంట గుణాలు వుననిపపాటకీ 
వారలోన్ సదుగుణాలషంటే మనకు ఎషంతో 
యిషటుమననిమాట. అషందుకనే ఏదో ఒక 
కారణషంగా వార చుటూటు తిరుగుత 
వుషంటాము. 

అటటు పరపూర్ణ మానవతవాషంతో, 
సదుగుణ సషంపతి్తతో మనమధ్య 
అవతరషంచినవారు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు. మానవదేహధ్రయై 
మనమధ్య సషంచరస్త, దైవీ 
సషంపదతో వలసలులుత, పరపూర్ణ 
మానవత్వాన్ని తెలియజేయడాన్కై 
గృహసాథుశ్రమషంలో వుషంటూ, 
సామాన్య మానవున్ల్ ప్రవర్తస్త 
నేట సమాజషంలో గూడ మానవతతో 
ఎల్ వుషండవచ్చి తెలియజెపపాడాన్కి 
అవతరషంచారయన. ఆయన 
సన్నిహతులకు, సేనిహతులకు, 
అనుయాయులకు ఆయనలోన్ 
సదుగుణాల సషంగతి తెలుసు. 

లోకషంలో ఎషందర్ ఆధ్్యతిముకషంగా 
ఉననితి పొషంద్నవారు వునానిరు. 
కానీ వారు కేవలషం ఆధ్్యతిముకతకే 
ప్ధ్న్యతన్స్త, న్జమన ఆధ్్యతిముక 
జీవతమే జీవతమనీ, లౌకిక వషయాల 
పటలు న్రలుపు్తలై వుషండాలనీ సాధ్యమతే 
ద్న్న్ త్యజషంచాలనీ గూడ బోధస్త 
వుషంటారు. కొషందరు దేన్కోసమనా 
సరే కేవలషం భగవషంతున్ ఆరధసే్త 
చాలునన్ చెపపా మిగత్ వషయాలలో 
ఎల్ ప్రవర్తషంచాలో తెలియజెపపారు. 

అషందుకన్ ఆధ్్యతిముకత అషంటే కేవలషం 
కోరకలు తీరుచికోవడాన్కి మాత్రమే 
ఉపయోగపడే సాధనమననిటులు 
ప్రజలలో ఎకుకావమషంద్ భావసు్తనానిరు. 
అషందుకన్ ఎషందరు ఆధ్్యతిముక వేత్తలను 
సేవషంచి ఆరధషంచినా వార సమస్యలు 
తీరడమేగానీ మనశా్శషంతి లభషంచడషం 
లేదు. మిగత్ వషయాలలో అషంటే 
అహషంకార, మమకార, అసయ, 
దేవాష్ద్ వషయాలలో ‘ఎకకాడ వేసన 
గొషంగళ్ అకకాడే వుననిటులుననిద్’ నేట 
భకు్తలలో చాల్మషంద్ పరసథుతి. మర 
దీన్కి పరష్కారమేమిట? అసలు 
ఇద్ న్జమన అధ్్యతిముకత్? లేక 
అసలైన మానవతవామా? మానవతవాషం 
లేన్ ఆధ్్యతిముకత వుషంటుషంద్? 
ఆధ్్యతిముకతగాన్ మానవతవాషం 
సరయైనద్?

ఈ ప్రశనిలకు సమాధ్నషంగా 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు యిల్ చెప్పారు: 
“పరపూర్ణ మానవతవామే ఆధ్్యతిముకత. 
ఆధ్్యతిముకత వేరనీ, లౌకికత వేరనీ 
అనుకుషంటారు. కానీ యీ రెషండూ 
వేరు గాదు. ఇటు ధరముషం ప్రకారషం 
ఖచిచితషంగా జీవసే్త, అదే ఆధ్్యతిముకతకు 
ద్ర తీసు్తషంద్. అటు ఆధ్్యతిముకతతో 
జీవసే్త ధరముషం ఆచరషంచక తపపాదు. 
ఉద్హరణకు ఒకడు లౌకిక 
జీవత్న్ని పరత్యజషంచి ఆధ్్యతిముకత 
కోసమే సన్యసషంచినపపాటకీ అతడు 
సనా్యసధరమున్ని సక్రమషంగా 
ఆచరసే్తగానీ అతడు కోరన ఆధ్్యతిముకత 
లభషంచదు. కాబటటు ఈ రెషండిషంటనీ 
సక్రమషంగా ఆచరస్తనే వీటకతీతమన 
ద్న్న్ పొషందవచుచి. ఈ రెషండిషంటలో 
ఏద్ లోపషంచినా కుషంటనడక తపపాదు. 
వాడు పరపూర్ణ మానవుడు ఏనాటకీ 
కాలేడు”. 

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు జనన 
మరణాల తత్త్షం గురషంచి, సృషటు తత్త్షం 
గురషంచి, ఆధ్్యతిముక తత్త్షం గురషంచి 
తీవ్రషంగా ఆలోచిషంచి తెలుసుకునానిరు. 
శ్రీ శిరడీ సాయినాథున్ అనుగ్రహషంతో 
ఆయన ఆధ్్యతిముకానుభూతి 
పొషంద్రు. అయినపపాటకీ ఆయన 
లౌకిక వషయాల పటలు బాధ్యతను 
వసమురషంచలేదు. మామూలు 
వ్యకు్తలకషంటే ఎషంతో బాగా లౌకిక 
వ్యవహారలను న్రవార్తషంచేవారు. 
చిననిపపాటనుషంచి ఆయన 
ధైర్యసాహసాలకు పెటటున ప్రు. ఎకకాడ 
ఎవరు అనా్యయషంగా ప్రవర్తషంచినా 
సహషంచక వారతో నా్యయపోరటషం 
జరప్వారు. తమవారపటలు, 
బషంధువులపటలు మాత్రమేగాక ఆయన 
అషందరపటలు ఎషంతో ప్రేమగా వుషండేవారు. 
ఎవరకి ఎటువషంట సహాయషం కావలస 
వచిచినా తమ శాయశకు్తల్ సహాయషం 
చేసేవారు. తనవలన సహాయషం పొషంద్ 
తరువాత తమను దేవాషషంచిన వారన్ 
గూడ ఆయన న్షంద్షంచక తషండ్రివలె 
వారు బాగుపడాలన్ ప్టుపడేవారు. 
చివరకు తమతో ఎషంతో దుషటుషంగా 
ప్రవర్తషంచినవారపటలు గూడ ‘వారేమి 
చేసు్తనానిర్ వారకి తెలియదు. తషండ్రీ!  
వారన్ క్మిషంచు’ అనని ఏసుక్రీసు్త వలె 
వార పటలు జ్లిపడేవారు. తమ తపుపా 
తెలుసుకున్ తిరగి ఆశ్రయిషంచినవారన్ 
ఆయన క్మిషంచేవారు.

ఇక సమాజషం బాగుపడాలన్ 
ఆయన శతవధ్ల్ ప్రయతినిషంచారు. 
లౌకిక కోరకలతో వచేచివారకి బాబాను 
ఆశ్రయిసే్త వార కోరకలు తీరుత్యన్ 
ప్రయణలు చెపపాడమే గాక, 
శాషంతి సౌఖా్యలతో వుషండడాన్కి 

మిగతా 28వ పేజీలో
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సిద్ధయ్య

శ్రీమత్ శ్రీదేవి

మహా మహమాన్వాతమన, 
పరమ పవత్రమన భారత్వన్ 

ఎషందరెషందర్ మహాతుములకు, అవత్ర 
పురుషులకు జనముభూమి. మానవ 
జీవత ప్భవాన్ని యినుమడిషంపజేస్త, 
అజ్ఞానపు అషంధకారషం నుషండి 
ఆతముజ్ఞాన మారగున్కి ద్ర చూపుత 
చేయూతన్చిచి నడిపషంచే మహాతుములు 
అవతరషంచి ఎషందరనో తరషంపజేసన 
పుణ్యభూమి.

ఇషంతట మహోననితమన 
భూమిలో జన్ముషంచాడు ‘గురుభకి్త’ కి 
ప్రతిరూపమన సద్ధయ్య.

ఆషంధ్రదేశషంలోన్ కడప జల్లులోన్ 
చిననిగ్రామషం ‘ముడుమాల’. ఆ 
గ్రామషంలో ఆదషంబీ, షేక్ పీర్ సాహెబ్ 
అనే ముసలుషం దషంపతులు ఉషండేవారు. 
ఆ దషంపతులకు ఎషంత కాల్న్కీ 
సషంత్నషం కలుగలేదు. ఆ యిల్లులు 
ఎషందర్ ఫకీరలును సేవషంచిషంద్. 
ఎనోని దరగులను దర్శషంచిషంద్. మత 
భేద్లెషంచక ఎషందర్ హైషందవ దేవీ 
దేవతలను, సాధు సతుపారుషులను 
సేవషంచిషంద్. గుడుల చుటూటు ప్రదక్షిణలు 
మ్రొకుకాలు! ఒకటేమిట? బిడడుల కోసషం 
ఆమె చేయన్ద్ లేదు. ఎవరేమి చెపతే 
అదల్లు చేసషంద్. కానీ, ఎనానిళళికూ ఆమె 

కోరక ఫలిషంచలేదు.
కొన్ని సషంవతసారల తరవాత 

ఒకనాట ఉదయషం “భవతీ భక్షాషందేహ!” 
అనని కేక వన్ వాకిట్లుకి వచిచిన 
ఆదషంబీకు భక్షాప్త్రతో ఒక సాధువు 
దర్శనమిచాచిడు. దైవభకు్తడైన అతన్న్ 
ఆ వూర వారు “సద్ధయోగి” అన్ 
చెపుపాకొషంటూ వుషంటారు. ఆయనను 
చూచిన బేగషం పరుగున వచిచి, 
ఆయనకు భకి్తతో భక్ సమరపాషంచి, 
ఆయన ప్ద్లకు నమసకారషంచి, 
చేతులు జ్డిషంచి న్లుచుషంద్.

‘ఏ పుటటులో ఏ ప్ముషందో! 
ఈనాడు నాకు యీ సావామి 
దర్శనమషంద్. వీర దయతోనైనా నా 
కోరక తీరుతుషందేమో!’ ఆమె గుషండెలోలు 
గూడు కటుటుకొన్ వునని బాధ కళళిలోలు 
నుషండి కనీనిళ్ళిగా వరష్షంచిషంద్. సాధువు 
ఆమె వషంక జ్లిగా, ప్రేమగా చూశాడు.

“తలీలు!” అన్ పలుకరషంచాడు.
ఆ కషంఠషంలో ధవాన్షంచిన 

ఆప్్యయతకు కరగిపోయిషంద్మె.
“సావామీ!” అషంద్ కనీనిళళితో.
“తలీలు! ఎషందుకేడుసు్తనానివ్? 

ఏమికషటుమొచిచిషందమాము?” అనానిడు.
“సావామీ! తమకు తెలియన్ 

కషటుమా? తెలిసీ అడుగుతునానిర?” 

దీనషంగా అననిద్ ఆదషంబీ.
సాధువు నవావాడు.
“నీకు సకల సదుగుణ సషంపనునిడైన 

బిడడు జన్ముసా్తడు. ఏడవకు తలీలు!”
“న్జషంగానా సావామీ! నాకషంత 

అదృషటుమా?” అషంద్ బేగషం.
“అవును తలీలు! ఇద్ సత్యషం. నీ కోరక 

ఫలిసు్తషంద్. శుభషం” అషంటూ రెషండు 
చేతులెతి్త దీవషంచి వెళ్ళిపోయాడా 
సాధువు.

పులకరషంచిపోయిషంద్ ఆదషంబీ. 
చిత్రషంగా ఆ క్ణమే ఆమె బాధ 
మటుమాయమషంద్. తవారలోనే 
సద్ధయోగి దీవెన ఫలిషంచిషంద్. ఒక 
శుభముహూర్తన ఆదషంబీకి మగబిడడు 
జన్ముషంచాడు. సాధువు దీవెన ఫలమే 
అనుకుషంద్. కృతజఞాతతో ఆ బిడడుకు 
అతన్ ప్రే పెటుటుకుషంద్, ‘సద్ధయ్య’ అన్!

లేక లేక పుటటున ఆ పలలువాడిన్ 
అల్లురు ముదుదిగా పెషంచుకోసాగార 
దషంపతులు.

పువువా పుటటుగానే 
పరమళ్సు్తషందననిటులు చినని వయసు 
నుషండే సద్ధయ్య సదుగుణాలు 
వ్యక్తషం కానారషంభషంచాయి. పెదదిల 
పటలు వనయవధేయతలు, సాధు 
సతుపారుషుల పటలు గౌరవషం, 
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అప్ర భూతదయ, దైవచిషంతన! 
ఊరవారషందరూ సద్ధయ్యను 
ఎషంతగానో ప్రేమిషంచేవారు. అషందర 
హృదయాలలో అతడు ఒక ప్రతే్యక 
సాథునాన్ని సషంప్ద్షంచుకునానిడు. 
అలనాట సద్ధయోగి దీవెన 
ఫలిషంచకుషండా వుషంటుషంద్? అతడు 
న్జషంగా సదుగుణ సషంపనునిడే!

అపుపాడపుపాడే మసక చీకటులు 
వీడి ఆకాశషం తెలలున్ వెలుగును 
పరచుకొషంటుననిద్. ఆ లేత వెలుగులో 
ద్ర వెతుకుకాషంటూ వడివడిగా 
అడుగులు వేసుకొషంటూ నడుసు్తనానిడు 
యువకుడైన సద్ధయ్య. ఆ రత్రి తనకు 
సవాపనిదర్శనమిచిచి, తన చెషంతకు రమమున్ 
పలిచిన శ్రీ వీరబ్రహముషంద్ర సావామి 
రూప్న్ని సమురస్త, ఆయన నామాన్ని 
మననషం చేసుకొషంటూ ముషందుకు 
సాగుతునానిడు. ఎపుపాడెపుపాడు సావామిన్ 
చూసా్తనా అనని తపన, ఆతృతతో 
వడివడిగా నడిచి, నడిచి చివరకు ఆ 
సావామివార న్వాస సథులమన పుణ్యభూమి 
‘కషంద్మలలుయపలెలు’ చేరుకునానిడు. 
పరమ పవత్రమన శ్రీ వీరబ్రహముషంద్ర 
సావామివార ఆశ్రమ ప్షంగణషంలోకి 
అడుగుపెటాటుడు.

“ఎవరు నువువా? ఇకకాడి 
కషందుకొచాచివ్?” అషంటూ అతన్న్ 
ఆజ్నుబాహువులయిన యిదదిరు 
వ్యకు్తలు అడడుగిషంచారు. వారు 
గురుదేవుల పుత్రులు.

“నా ప్రు సద్ధయ్య. సావామివార 
దర్శనారథుషం వచాచిను. గురుదేవులు 
ఎకకాడ? దయచేస చెపుత్ర?”

“గురుదేవుల్? ఎవరు నీకు 
గురువు?” గద్దిషంచారవ్యకు్తలు.

“శ్రీ వీరబ్రహముషంద్ర సావామివారు. 
వార ఆదేశానుసారమే వచాచిను. 
రత్రి వారు సవాపని దర్శనమిచిచి 
పలిచారు. దయచేస వారవదదికు 
ననుని వెళళిన్వవాషండి” అషంటూ చేతులు 
జ్డిషంచి ప్రథుషంచాడు.

వార కోపషం కటటులు తెషంచుకుషంద్.
“ఎషంత సాహసషం? ఎషంత 

పొగరు? ఒక ముసల్మునువై వుషండి 
హైషందవ గురువరేణు్యలయిన మా 
తషండ్రిగార వదదికు రవటాన్కి నీకషంత 
ధైర్యషం? ముషందు ఫో! యికకాడి నుషండి”

“బాబూ! మీరెవర్ నాకు 
తెలియదు. నా మనసుసా వార దర్శనషం 
కోసషం తపసు్తననిద్. వారన్ చూడకుషండా 
వుషండలేను. కరుణిషంచి నాకు సావామి 
దర్శనషం యిపపాషంచషండి” అషంటూ 
కనీనిళళితో ప్రథుషంచాడు సద్ధయ్య.

“ఎషంత మాత్రషం కుదరదు. 
మర్యదగా యికకాడి నుషండి పోత్వా? 
మెడపటటు గషంటేయమషంటావా?” 
అషంటూ మీద్కొచాచిరు. ఇషంతలో –

“సద్్ధ! లోపలికి ర నాయనా!” 
సద్ధయ్య చెవులలో అమృతషం 
పోసు్తననిటులునని చలలున్ పలుపు. “సద్్ధ! 
భయషం లేదు. లోపలికి ర నాయనా!” 
మరల వన్పాషంచిషంద్ పలుపు.

తెలలుబోయి న్లుచునానిర 
వ్యకు్తలు.

ఒక ముసలుషం యువకుడిన్ తన 
తషండ్రిగారు యిషంత ఆప్్యయషంగా లోన్కి 
ఆహావాన్షంచటమా?” అనుకొషంటూ 
న్శ్చిషుటులై న్లబడిపోయారు వారు.

సదు్ధడు పరుగున వెళ్ళి సావామి 
ప్ద్లపై పడాడుడు.

“గురుదేవా! గురుదేవా! సావామీ! 
నా తషండ్రీ! ఇనానిళళికు దర్శనమిచాచిర!” 

దీర్ఘకాల ఎడబాటు తరవాత తలిలున్ 
చేరన బిడడుల్గా తన ప్ద్లపైబడి 
వలపసు్తనని సదు్ధన్ లేవనతి్త 
ఆశీరవాద్షంచారు సావామి.

సద్ధయ్య మనసు వశషం తపపాషంద్. 
భకి్త ప్రవశ్యషంతో సు్తతులు అతన్ 
నోట వెషంట వెలువడాడుయి.
ఎన్్నని్న జనమాల అనబంధమో యిది.
నిన చూసి ఉపపుంగితిని కన్న తండ్రీ!

కులములు వేరుగా, మతములు వేరుగా
లోకులు కాకులై అంతరముమాలు రేప
అంతరంగములోన అంతరముమాలు లేక
ఆతమా బంధుడవై ఆదరించితివయాయే!

నీకు ననమౌదునో నన్రుగనోయి!
నీ ఒక్కపిలుపె నన 
నిలువనీయకపోయె!
శరణంటు పడ్ వసితి! నీ చరణముల 
నమ్మా
ఆత్మారపుణము చేసి జనమాధనయేత నంద!
నీవాడన నన నిన వీడ్పోలేన
నిన్న ఎడబాసి న జీవించగా లేన
లోకాల నలేటి లోకేశవార్!
నా పాపాలు దహియించి 
పరమార్థమొసగుమా!

పాహిమాం పాహిమాం
వీరబ్రహమాంద్ర గురు!
రక్షమాం రక్షమాం
వీరబ్రహమాంద్ర గురు!

సద్ధయ్య కనీనిళళితో శ్రీ 
వీరబ్రహముషంద్ర సావామి ప్ద్లు 
అభషక్తమనాయి.

- సశేషం
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శ్రీమత్ అడిదం వేదవత్

వార్తాలాపమ్

శ్రీ ప్రకాశానంద సావామ్వారిచే విరచితమైన వార్తిలాపమన యీ గ్ంథము గ్ంథికభాషలో వ్రాయబడ్ 
వండటం వలన తమకు అర్థంగావడం లేదని చాలామంది పాఠకులు అభిప్రాయాని్న వయేకతిపరిచారు. 
అందుకని పాఠకుల అభయేర్థన మేరకు పూజయే ఆచారయే శ్రీ ఎక్్కర్ల భరద్వాజగారి ప్రియప్త్రిక శ్రీమతి 

అడ్దం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ంథాని్న పాఠకులకు అందజేస్తినా్నరు   - ఎడ్టర్.

అహషం : (తనలో త్నే ఇల్ అనుకునానిడు) చాల్ 
ద్షంభకుడిల్ వునానిడే. ఈ ఆసనషం మీద కూరుచిషంటాను. 

ఇల్ భావషంచి ప్రకకానే ఉనని ఉననిత్సనము మీద 
కూర్చిబోయాడు. అపుపాడు శిషు్యడు వారస్త ఇల్ 
అనానిడు. 

“అరే, అదేమిట? ఇద్ పూజ్యప్దులైన గురుశ్రీ గార 
ఆసనము. ద్న్ మీద కూరుచినే అధకారషం ఎవరకీ లేదు.”

అహషం : ఓర ప్పీ! దక్షిణదేశషంలో కూడా ప్రసద్్ధ 
చెషంద్న పవత్రమన వషంశషంలో జన్ముషంచిన నావషంట వాడికి 
కూడా ఈ ఆసనషం మీద కూరుచినే అధకారషం లేద్? వను. 
నేను సమయాజ కుమారె్తను వవాహషం చేసుకునానిను. 
కాబటటు నేను నా తషండ్రి కషంటే గొపపావాడిన్. అషంతేకాదు నా 
బావమరద్ మిత్రుడి కుమారె్త మీద న్షందమోపబడిషంద్. 
కాబటటు వరుసవారీన నా భార్య మీద కూడా న్షంద 
మోపబడుతుషందేమోనన్ భావషంచి ఆమెనే వద్లేశాను. 

అషంత పవత్రుడిన్.
దషంభు : న్జమే కావచుచి. నేను సవారగుషంలో 

బ్రహముదేవుడి దగగురకు వెళ్ళిను. అకకాడ మహరుష్లషందరూ 
ననుని చూస తమ ఆసనాలను వడిచి చేతులు జ్డిషంచి లేచి 
న్లబడాడురు. అకకాడ నాకు తగిన ఆసనము లేనషందువలన 
బ్రహముగారు తన ఒడిన్ గోమయషంతో (ఆవుప్డతో) 
శుద్్ధ చేయిషంచి ఎషంతో మర్యదతో ననుని ద్న్మీద 
కూర్చిబెటాటురు. ఇల్ దేవతలే ననుని గొపపా పవత్రమూర్తగా 
భావషంచి గౌరవసు్తషంటారు. ఇక మిగిలినవార సషంగతి ఏమి 
చెపపాను?

అహషం : ఓరీ‘ ఋషుల గురషంచి నాకా 
చెబుతునానివు? ఋషుల పుటుటుకలు వను. వా్యసుడు 
పలెలుటూర అమాముయి కొడుకు. అగసు్తయాడు మటటుకుషండ 
కొడుకు. లేడికి ఋష్యశృషంగుడు పుటాటుడు. ఇల్నే 
ఋషులషందర పుటుటుక న్షంద్షంచదగినదే. వారన్ నా 

(గత సంచిక తర్వాయి)

ఎనిమ్దవ ప్రసంగము
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ఎదుటనా పొగుడుతునానివు?

దషంభు : [ఓహో! మా త్త అహషంకారుడే 
ఇతడు అన్ తెలుసుకొన్ సషంతోషషంతో ఇల్ అనానిడు.] 
నేను లోభుడి (పసనార) కుమారుడిన్. నా నమసాకారషం 
సీవాకరషంచషండి త్తగారూ!

అహషం : దీర్ఘయుష్మున్ భవ. నేను న్నుని 
గురు్తపటటులేదు. నీ కొడుకు అసతు్యడు ఎల్ వునానిడు?

దషంభు : సుఖషంగా వునానిడు. వాడు లేన్దే నాకు 
క్ణమనా గడవదు.

అహషం : నీ తలిలుదషండ్రులైన తృష్ణ, లోభులు 
సుఖషంగా వునానిర?

దషంభు : వారు లేన్దే నాకేమీ తోచదు. వారు 
సషంతోషషంగా కాలషం గడుపుతునానిరు. 

పై సషంభాషణ త్తపార్యము ఏమిటషంటే అసత్యము, 
తృష్ణ, లోభము మొ॥న అసురగుణాలు దషంభషంతో 
అవనాభావ సషంబషంధషం కలిగి వుషంటాయి. 

ఈ తీరథులలోను, ఆశ్రమాద్ ధరముసథుల్లలోనూ, 
కన్పషంచేవారలో చాల్మషంద్ ద్షంభకులు. ప్రజల నుషండి 
ధనాన్ని ఎల్ కొలలుగొడద్మా అన్ ఆలోచిషంచేవారే. వారన్ 
గురషంచి ప్రబోధచషంద్రోదయషంలో ఇల్ వుననిద్ - 

శ్లు॥ గషంగాతీర తరషంగ శీతల శిల్ వన్యస్త భాసవాదబుృసీ
        సషంవష్టుాః కుశముషటుమషండిత మహాదషండాాః 

కరణ్డుజ్జ్ల్ాః।
        పర్యయ గ్రథిత్క్సత్ర వలయ ప్రతే్యక బీజగ్రహ
        వ్యగ్రాగ్రాషంగులయో హరన్్త ధన్నాషం వత్్తన్యహో 

ద్షంభకాాః॥
భావషం : గషంగాతీరషంలో, నీట అలల వలన 

చలలుబడిన శిలల మీద పరచబడిన దరభాసనాల 
మీద కూరుచిన్ దరభాముడులతో అలషంకరషంపబడిన 
దషండాలతోనూ, ప్రకాశవషంతములైన కమషండల్లతోనూ 
రుద్రాక్మాలలోన్ పూసలను వేళళితో తిపుపాతునని 
ద్షంభకులు ధన్కుల ధనాన్ని దషంగిలిసు్తనానిరు. ఎషంత 
బాధ్కరము!

ఇల్నే మరకొషంతమషంద్ సథురజీవత్న్ని పొషంద్ 
- అషంటే - మఠము మొ॥నవాటన్ సషంప్ద్షంచి 
చాతురముస్యకాలషంలో ఒకే చ్ట ఉషంటూ మిగిలిన 
ర్జులలో దేశవదేశాలలో సషంచరషంచి ధనాన్ని ఆర్జసా్తరు.

శ్లు॥ ధనాహారర్జనే యుకా్తాః 

      ద్షంభకా వేషధ్రణాః।
     భ్రమషంతి జ్ఞాన్వలోలుకే 
     భ్రామయన్్త జనానప ॥
భావషం : ధనాన్ని, ఆహారపద్రథులను 

సషంప్ద్షంపదలచిన కపటవేషధ్రులైన ద్షంభకులు 
జ్ఞానులల్గా ప్రపషంచషంలో సషంచరషంచి ఇతరులను మోసషం 
చేసా్తరు.

వీరు నలుగురైదుగురు ఒకొకాకకా గుషంపుగా చేర 
సదు్ధలు, సాధువులై శిష్యసషంచారలు  చేసా్తరు. ప్రజలకు 
నమముకము కలిగేషందుకు వీరు ఇల్ చెప్్తరు - “సదుగురువులు 
సదు్ధలు. పూర్ణతవాషం పొషంద్రు. శ్రీవార చమత్కారలు 
అనషంత్లు. మానవుల కోరకలనీని నరవేరుత్యి. 
ధనము కావలిసనవారకి ధనషం వసు్తషంద్. సషంత్నము 
కావలసనవారకి సషంత్నషం కలుగుతుషంద్. ఈ ర్జులలో 
గురువు అన్పషంచుకోవడాన్కి తగిన ఇటువషంట సదు్ధలు 
మరొకరు లేరు. ఎషంతో పుణా్యతుములే ఇటువషంట సద్ధ 
సషంపనునిలు, సమరుథులైన గురువుగారన్ పొషందగలరు.”

ఇద్ వన్ ఎవరైనా భక్కు ఆహావాన్షంచినట్లుతే శిష్యకోట 
ఇల్ అషంటారు - “భోజనాన్కి పలురకాలైన పషండివషంటలు 
ఫల్నా వధషంగా చేయాలి. గురువుగారకి ఇన్ని రూప్యలు 
కానుకగా ఇవావాలి. ఇల్ గురువుగార పూజ చేయిషంచినట్లుతే 
ప్రజలకు గురుమషంత్ర సీవాకారషం లభసు్తషంద్.” ఈ వధషంగా 
వారు ప్రజలను మోసగిసా్తరు. ‘భ్రామయన్్త జనానప’ - 
జననమరణాతముకమన ప్రపషంచషంలో వారన్ తిపుపాత్రు. ఈ 
వషయషంలో అషంధగోల్షంగూల నా్యయమును దృష్టుషంతషంగా 
గ్రహషంచవచుచి -

ఒక రజకుమారుడు ఒషంటరగా తిరుగుత నగరము 
బయటకు వెళ్ళిడు. అతన్న్ కొషంతమషంద్ దషంగలు చూశారు. 
వారు ఇతన్న్ అడవలోకి తీసుకున్ వెళ్ళి ఆభరణాలనీని 
తీసుకునానిరు. రజకుమారున్ అల్నే వద్లితే ఎపుపాడో 
ఒకపుపాడు తమను పటటుషంచి వేసా్తడన్ భావషంచి వారు అతన్ 
రెషండు కళళినూ పీకేశారు. అపుపాడు ఆ రజకుమారుడు ఇల్ 
అనానిడు - “మీరు నా రెషండు కళళినూ పోగొటాటురు. ఇక నేను 
రజధ్న్కి వెళళిలేను. దయతో ననుని రజధ్న్కి చేరసే్త 
ఎషంతో ఉపకారషం చేసనవారౌత్రు”. ఇషంతలో ఆ దషంగలకు 
ఒక ఆబోతు మేస్త కన్పషంచిషంద్. వారు ఆ ఆబోతును 
పటుటుకొన్ తీసుకొన్వచిచి ద్న్ తోకను రజకుమారున్కి 
అషంద్షంచి ఇల్ అనానిరు - “దీన్కి వడవవదుది. ఇద్ న్నుని 
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రజధ్న్కి తీసుకున్ వెళ్తుషంద్.” రకుమారుడు 
దషంగలు చెపపానటులు ఆబోతుతోక పటుటుకునానిడు. ఆబోతు 
ఉరకలు వేస్త పరుగతి్తషంద్. రజకుమారుడి శరీరషం 
చాల్ గాయపడిషంద్. అయినా అతడు ఆ ఆబోతు తోకను 
వడిచిపెటటులేదు. అతన్ శరీరషం రక్తసక్తమషంద్. చివరకు ఒక 
నూతిలో పడి ఆ రజకుమారుడు మరణిషంచాడు.

కపటవేషధ్రులైన ద్షంభకులు ఏదో ఒక 
మాయోప్యషంతో ఆ దషంగలల్గా ప్రజల ధనము, 
మనసుసా, శరీరము హరసా్తరు. పైగా, వారకి శాస్త్రజ్ఞానము 
కలుగనీయరు. దషంగలు రజకుమారున్కి ఆబోతు 
తోకను ఇచిచినటులు త్ము గురుమషంత్రాన్ని ప్రసాద్సా్తరు. 
ఆ రజకుమారుడు నూతిలో పడి ప్ణాలు కోలోపాయినటేలు 
ప్రజలు పకకాద్రపటటు జననమరణాతముకమన ప్రపషంచషంలో 
తిరుగుత వుషంటారు. 

తుకారము తన అభషంగలో ఇల్ చెప్పాడు -
“కొషందరు గురువులు ప్రజలను శిషు్యలుగా 

చేయడాన్కి, ల్భసాట బేరముపై పన్చేయడాన్కి 
మధ్యవరు్తలను ఉషంచుకుషంటారు. వార ద్వార శిషు్యలను 
ఆకరష్సా్తరు. వారకి గురుమషంత్రము, గురూపదేశము 
చేసా్తరు. ఇల్ కడుపున్షంపుకునే వార ద్వార భగవషంతుడు 
ఎల్ లభసా్తడు? ఇటువషంట గురువులు అజ్ఞానులైన 
మానవులను తమ వాకాచితుర్యషంతో బషంధషంచి ‘వారష్కాలను’ 
ఏరపాటు చేసుకుషంటారు. వారచేత వారష్కాలను (సషంవతసార 
చషంద్) ఇవవాడాన్ని అషంగీకరషంపజేసా్తరు. వీరు తమ 
మాటలను అనుసరషంచి ప్రవర్తషంచరు. అటువషంట వీర 
ఆచరణ తమోగుణ ప్రధ్నమనద్.

కొషంతమషంద్ సనా్యసము పుచుచికున్ 
కాష్యాషంబరలను ధరసా్తరు. కాన్, మనసుసాలో 
నాటుకున్ వునని వషయవాసనలను న్రూములిషంచుకోరు. 
వారకి సాధ్రణమన ఆహారము ఇషటుషంగా వుషండదు. 
మధురమన పద్రథులలో కూడిన భోజనషం మాత్రమే 
రుచిసు్తషంద్. ఎవరు గౌరవసా్తర, ఎవరు పూజసా్తర 
అన్ ఎదురుచూసా్తరు. వీరు పైకి మాత్రము నారయణ 
నామసమురణ చేసా్తరు. ఇటువషంట ఆచరణ కలవారకి 
జనారదినుడు ఎల్ కన్పసా్తడు?

కొషందరు సావాములు పొడవాట జడలు ధరషంచి, 
గోచీ బిగిషంచి తమ సాధుత్వాన్ని గరవాషంగా ప్రచారషం 
చేసుకుషంటూ మాటాలుడుత్రు. శరీరము వభూతితో న్షండి 

వుషంటుషంద్. కాన్, పషండి వషంటలు వషండి ఎవరు భోజనాన్కి 
పలుసా్తర అన్ ఎదురుచూస్త వుషంటారు. వారకి సవాధరముము 
అనేద్ వుషండదు. కానీ వార మాటల గారడీలో పడి ప్రజలు 
చెడిపోత్రు.”

సావా॥న్॥ :- ఈ సషందరభాషంలో ద్షంభక గురువును 
గురషంచి ఒక దృష్టుషంతషం వనషండి - శ్రీ రమచషంద్రుడు 
అయోధ్యను వద్లినపుడు అయోధ్య వాసులషందరనీ 
పుషపాక వమానషంలో కూర్చిబెటటు తన న్వాసాన్కి చేరుస్త 
వునానిడు. ఆ సమయషంలో ఒక పుచుచికుకకా శత్రుఘ్నిన్తో 
ఇల్ అననిద్ - “రమచషంద్రులవారతో చెపపా ననుని కూడా ఈ 
వమానషంలో పషంపషండి.” శత్రుఘ్నిడు రమచషంద్రున్ దగగురకు 
వచిచి ఇల్ అనానిడు “ఒక పుచుచికుకకా కూడా వసా్తనన్ 
ప్రథుసు్తననిద్”. రమచషంద్ర భగవానుడు ఇల్ అనానిడు - “ఆ 
దుాఃఖముతోనునని ద్న్న్ మొటటుమొదటే తీసుకళ్ళిలి.” ఇల్ 
అన్ ఆ కుకకాను ఇల్ ప్రశినిషంచాడు. “నీకు ఈ దుసథుతి ఎల్ 
కలిగిషంద్?”

ఆ కుకకాకు మాటాలుడే శకి్త వుననిద్. కాబటటు అద్ చెపపాషంద్ 
- “భగవషంతుడా! నేను పూరవాజనములో సనా్యసన్. అనేక 
మషంద్న్ శిషు్యలుగా చేసకొన్ వారకి అధరమున్ని ధరముషంగా 
బోధషంచాను. శాస్త్రషంలో అపరగ్రహము (ఎవర నుషంచీ ఏదీ 
ఉచితషంగా తీసుకోకపోవడషం) అనే న్యమషం వుననిద్. 
ద్న్కి నేన్ల్ అరథుషం చెప్పావాడిన్ -

‘అహషం మమేత్యయషం బనో్ధ, నాహషం మమేతి ముక్తత్।’ 
(అష్టువక్ర వచనము). ‘అహషం, మమ’ - ‘నేను’ అనే బుద్్ధన్ 
వడిచిపెటటు ఎన్మిద్ రకాలైన భోగాలనూ అనుభవషంచినా 
తపుపాలేదు. మమకారషం లేన్వాడినై ఇలులు, భూమి, ధనము 
మొ॥న వాటన్ తీసుకుననిపపాటకీ దోషషం లేదు.” అషంతేకాదు 
నేను ఈ వధషంగా కూడా చెప్పావాడిన్ - “దేవుడు మాయను 
సృషటుషంచాడు. కాబటటు మాయ నుషంచి పుటటున పద్రథులను 
తిరసకారషంచడమషంటే దేవున్ తిరసకారషంచడమే. దేవుడు 
సృషటుషంచిన భోగాలను అనుభవషంచడషంలో తప్పాలేదు!” ఇల్ 
ప్రజలకు తలలుక్షందులుగా నచచిచెపపా, నా ఇషటుమొచిచినటులు 
ప్రవర్తషంచి, ప్రజలు కూడా అల్ ప్రవర్తషంచేటటులు చేశాను. 
కాబటేటు నాకు కుకకా జనము వచిచిషంద్. నా శిషు్యలు పురుగు 
జనమును పొషంద్ నా శరీరన్ని తినేసు్తనానిరు. ఇద్ నాకు, నా 
శిషు్యలకూ కలిగిన దురగుతి.”

- సశేషం
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మాతృదేవి సముమృతులు

నాకు పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార 
దర్శనభాగ్యషం నా 11వ ఏట 

తణుకు లో కలిగిషంద్. మా అమముగార  
ప్రోదబులషం వలలు మాసటురుగారన్ 
రెగు్యలర్ గా (సషంవతసారన్కి 1 లేద్ 2 
సారులు) దర్శనషం చేసుకునే వాడిన్. నా 
పుటటునర్జుకి  పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార 
దర్శనషం ఒక న్యమషంగా ఏరపాడిషంద్. 
చైతన్య సావామి పరచయమూ, 
సాషంగత్యము  వలలు మాసటురుగార 
పటలు పూజ్యశ్రీ అమముగార పటలు కొషంత 
అవగాహన కలిగిషంద్. 

వేదవతితో వవాహషం 
సహజషంగానే నా జీవత్న్కి  పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగార ఆశీసుసా. ఆ ఆశీసుసా 
భౌతికషంగా, ప్రత్యక్షంగా పూజ్యశ్రీ 
అమముగార సాన్నిధ్యరూపషంలో 
లభషంచడషం నా ఆధ్్యతిముక 
అవగాహనకి మూలషం అయి్యషంద్. 
నా వవాహ సమయాన్కి నేను ‘శ్రీ 
సాయి లీల్మృతషం’ ప్రయణ, 
‘శ్రీ గురు చరత్ర’ ప్రయణ చేస్త 
ఉషండటమే కాక ‘ఏద్న్జషం?’ వషంట 
ఇతర గ్రషంథాలు కూడా అధ్యయనషం 
చేస్త వుషండేవాడిన్. ఆ ప్రయణ, 
అధ్యయనాల ఫలితషంగా శ్రీ  

సాయినాథున్ పటలు భకి్త,  ఆధ్్యతిముకత 
పటలు కొషంత అవగాహన కలిగిన  మాట 
వాస్తవషం. అపపాటకి నా చుటుటుపకకాల 
వుననివార కషంటే నా అవగాహన 
కొన్నిరెటులు మెరుగుగా ఉషండేద్, 
మన  సతసాషంగ సభు్యలషందరకీ  
ల్గానే.  అయితే పూజ్యశ్రీ అమముగార 
ప్రత్యక్ సాన్నిధ్యషం వలలు, ఆ సన్నిధలో 
జరగిన సతసాషంగాల వలలు, నాకు 
శ్రీ సాయినాథున్ పటలు ఉనని భకి్త, 
ఆధ్్యతిముకత పటలు ఉనని అవగాహనల 
యొకకా సవారూప సవాభావాలు 
సమూలషంగా మారపోయాయి. 
“పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు ఏమి 
చెప్పార్ నాకు తెలుసు. వారు ఏమి 
చెప్పార్ నాకు అరథుషం అయి్యషంద్” 
అనని ముసుగు వేసుకునని మూర్ఖతవాషం 
సడలి, పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
చెపపాన, ఆచరషంచిన  ఆధ్్యతిముక 
జీవతషం ఎషంత గషంభీరమనదో, ఎషంత 
కషటుతరమనదో, ఎషంత అవసరమనదో  
అరథుమవవాసాగిషంద్. సామాన్యషంగా మన  
సమాజషంలో, (మన సతసాషంగాలలో 
కూడా) ఆచరణ యోగ్యషం అన్ 
తలచబడే ఆధ్్యతిముక జీవత్న్కి - 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారచే వధషంచబడి 

పూజ్యశ్రీ అమముగారచే ఆచరషంచబడిన - 
అసలు ససలు అయిన - ఋషప్రోక్తషం 
అయిన - ఆధ్్యతిముకతకు ఉనని 
వ్యత్్యసషం తేటతెలలుషం అవవాసాగిషంద్.  
మాసటురుగారు మనకి ప్రసాద్షంచిన 
గురు సాషంప్రద్యషంలో  అమముగార 
ప్త్ర అరథుషం అవవాసాగిషంద్.  లక్యాషం 
ఏరపారుచుకున్, ఆ లక్షా్యన్ని తన 
గురువు (మాసటురుగారు) చెపపాన 
వధషంగా సాధషంచుకునని ఉత్తమ 
జీవతషం  అమముగారద్.  అటటు ఈ 
జీవత్న్ని పరశీలిసే్త తపపా, అరథుషం 
చేసుకుషంటే తపపా “ఉత్తమ జీవత 
వధ్నషం” అనే వషయషంలో ‘ఉత్తమషం’, 
‘జీవతషం’, ‘వధ్నషం’ అనే మాటల 
పటలు మనకి  సపాషటుత కలగదు అననిద్ 
వద్తమయి్యషంద్.  

అయితే  అవగాహనారూప్లైన 
ఇటటు భావాల కషంటే  అమముగార  
సాన్నిధ్యషంలో  వార ఆప్్యయత 
మాత్రమే అనుభవషం అవడషం ఎషంతో  
వచిత్రషం అన్పసు్తషంద్. అమముగార 
సన్నిధ అన్ మనషం పలుచుకునే 
వాత్వరణషం ఎషంతో సామాన్యషంగా 
మనకి పరచయమన ఇషంట 
వాత్వరణషం ల్గానే  ఉషండేద్.  

శ్రీ అడిదం శ్రీకాంత్, నాగోలు
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అయితే మాసటురుగార పటలు, బాబా 
పటలు భకి్తశ్రద్ధలు, ప్రయాస, ప్రయతనిషం 
లేకుషండా వ్యక్తమవుత ఉషండేవ. 

పూజ్యశ్రీ అమముగారు చికకాడపలిలులో 
ఉననిపుపాడు ఒకసార కొషంతమషంద్మి 
అమముగార గద్లో ఉనానిము. సతసాషంగషం 
జరుగుతోషంద్. అకసాముతు్తగా అమముగార 
మొహషంలో ఒకానొక మారుపా 
కానవచిచిషంద్. ‘ఆమె ఆ గద్లో లేరు, 
మన మధ్యలో లేరు’ అన్పషంచిషంద్. 
జరుగుతునని మాటలు ఆగిపోయాయి. 
వాత్వరణషం న్శ్శబదిమూ, గషంభీరమూ 
అయిపోయిషంద్. పూజ్యశ్రీ 
అమముగార ముఖవరచిసుసా చూసే్త 
అన్రవాచనీయమన ఆనషంద్న్ని 
అనుభవసు్తననిటుటుగా అన్పషంచిషంద్. 
కొషంత సమయషం తరవాత అమముగారు 
మామూలుగా అయా్యరు. కానీ గద్లో 
వాత్వరణషం ఇషంకా గషంభీరషంగానే 
ఉషంద్. ఏదో అయి్యషందన్ తెలుస్తషంద్. 
ఏమి అయి్యషందో తెలియదు. 
‘ఏమయి్యషందమాము?’ అన్ ఎవర్ 
అడిగిన ప్రశనికు ‘బాబా దర్శనషం 
అయి్యషంద్’ అన్ అలౌకికమన 
శాషంతితో అమముగారు చెపపాన దృశ్యషం 
ఎపపాటకీ నేను మరువలేన్ద్. 
ఉననిటుటుషండి కళళిముషందు దృశ్యషం మార 
ద్వారకామాయిలో బాబా కన్పషంచారన్ 
పూజ్యశ్రీ అమముగారు వవరషంచారు. 

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
చెపపానటుటు ఏ తృప్త, శాషంతి కొరవడి 
మనమషందరషం అనేక ప్రయత్నిలు 
చేస్త వఫలషం అవుత ఉనానిమో  అటటు 
తృప్త, శాషంతి అనే సథుతిలో ఉనని అపపాట 
అమముగారన్ చూసనపుపాడు లేద్ ఆ 
సన్నివేశషం గురు్తకి తెచుచికుననిపుపాడు 
మాత్రమే, అటటు క్ణాలలో మాత్రమే, 

ఆధ్్యతిముకత మనకు ప్రత్యక్  న్జము. 
జ్గ్రత్తగా ఆలోచిషంచుకుషంటే 
ఆధ్్యతిముక జీవతషంపటలు మన 
అవగాహన పెరగడాన్కి, ప్రేరణ, 
ఉత్సాహషం పొషందడాన్కి ఆ సన్నివేశషం 
ఉపయోగపడినషంతగా మరే ప్రయతనిషం 
ఉపయోగపడదు. అప్రయతనిషంగా, 
అయాచితషంగా అల్షంట ప్రేరణ, 
ఉత్సాహషం కలిగిషంచడమే అమముగార 
సన్నిధ. ఆ సన్నిధ సాక్షాతు్త బాబా, 
మాసటురుగారలు సన్నిధ అనడాన్కి మన 
సతసాషంగ సభు్యల అనుభవాలు ఎనోని 
ఉనాని, ఒకట రెషండు సషందరభాలలో 
పూజ్యశ్రీ అమముగారే మనపై 
దయతో చెపపాన మాటలు మనకు 
అనుసరణీయషం. “ఇకకాడ బాబా, 
మాసటురుగారు వునానిరు” త్ను ఉనని 
చ్టు చూపస్త అనని ఆ మాటలు 
మనపై ప్రేమతో అమముగారు చెపపాన 
హతవాకుకా. ఆధ్్యతిముకతకి మూలమూ 
ఆధ్రమూ అయిన బాబా సన్నిధ, 
పరమహషంస సన్నిధ, రమణుల సన్నిధ, 

పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార సన్నిధ వషంటదే 
పూజ్యశ్రీ అమముగార సన్నిధ అనడాన్కి 
మనకు అమముగార మాటలే ఆధ్రషం. 

సామాన్యషంగా పూజ్యశ్రీ 
అమముగారు సామాజకమన, 
లౌకికమన ఆచార వ్యవహారలకి 
తగిన ప్ముఖ్యషం ఇచేచివారు. 
కుటుషంబపరమన సషంబషంధ్లు, తన 
వదది ఉననివారకి సషంబషంధషంచిన ఆచార 
వ్యవహారలను కాదనేవారు కాదు. 
మనకు  తెలిసన పదదితులు మామూలు  
ఇళలులో ల్గానే అమలు అవుత 
ఉషండేవ. సహజషంగానే అత్యషంత శ్రద్ధతో 
అమలు అయే్యవ. ఎషంతగా అషంటే ఆ 
సన్నిధ సామాన్యమన గృహణి సన్నిధ 
అన్పషంచేషంతగా. ‘మనషం మషంచి 
అనుకునే ఆచార వ్యవహారలను 
పూజ్యశ్రీ అమముగారు శ్రదదిగా ప్టసా్తరు’ 
అన్ మనషం పొరబడేటషంతగా అమలు 
అయే్యవ. అయితే  కొన్ని సషందరభాలలో  
అమముగారు ఇటటు లౌకికమన ఆచార 
వ్యవహారలను కాదన్, వాటకి  
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వ్యతిరేకమన న్ర్ణయాలు తీసుకోవడషం 
నేను చూసాను. ఎషంతో కఠినషంగా 
అన్పషంచేవ ఆ న్ర్ణయాలు.  అటటు 
సషందరభాలలో పూజ్యశ్రీ అమముగారు - 
మనకు మషంచి, నా్యయషం, ఆచారషం 
అన్పషంచే ఆచార వ్యవహారలను - 
దృఢషంగా, న్కకాచిచిగా, ప్రశాషంతషంగా, 
న్రభాయషంగా  కాదన్, వాటకి 
వ్యతిరేకమన న్ర్ణయాలు తీసుకోవడషం 
చాల్ ఆశచిర్యషం అన్పషంచేద్. ఆ 
న్ర్ణయాల పర్యవసానషం లౌకికషంగా 
పూజ్యశ్రీ అమముగారకి, వార 
కుటుషంబాన్కి, అమముగార దగగుర 
ఉననివారకి  ఎషంతో చేటు అన్ మనకి 
అన్పషంచే సషందరభాలు అవ. అనేక 
సషందరభాలు అల్షంటవ చూసన 
తరవాత ‘ఇకకాడ బాబా, మాసటురుగారు 
ఉనానిరు’ అననిమాట అరథుషం అయి్యషంద్. 
ఆ సన్నిధకి - ప్రపషంచాన్కి ఉనని 
సషంబషంధషం, మనకి - ప్రపషంచాన్కి ఉనని 
సషంబషంధషం వషంటద్ కాదన్, అకకాడ 
మానవ సషంబషంధ్ల పరరక్ణకి, 
ఇష్టుయిష్టులకి మన జీవత్లలోల్గా 
పెదదిపీట వెయ్యబడదన్; ధరముము, 

ద్న్ ఆచరణ మాత్రమే ఆ సన్నిధలో 
జరుగుతుషందన్ అరథుషం అయి్యషంద్. 
సషంపననితవాషం అనని మాట వననిపుపాడల్లు 
నాకు పూజ్యశ్రీ అమముగారే గురు్త 
వసా్తరు. 

నా వవాహషం అయిన 
కొత్తలోలునూ, ఆ తరవాత కొన్ని 
సషందరభాలలోనూ నేను ఒక వషయషం 
గమన్షంచాను. పూజ్యశ్రీ అమముగారు 
ద్వారకన్, వేదవతిన్ ప్రతే్యకషంగానే 
చూసేవారు. ఉద్హరణకి అషందరషం 
సతసాషంగాన్కి కూరుచిననిపుపాడు ఏదైనా 
పన్ కోసషం ఎవర్ ఒకరు లేవవలస 
వచిచినపుపాడు ద్వారక కానీ, వేదవతి 
కానీ లేవడాన్కి ప్రయతనిషం చేసే్త 
వదదినే వారు. “నువెవాషందుకు? వాళ్ళి 
చేసా్తరు” అనేవారు. చాల్ గటటుగానే 
వారషంచేవారు. ఆ వారషంచడషం ఒక 
తలిలు తన పలలులు కషటుపడకూడదు 
అనే తలషంపుతో చేసనటుటుగా 
ఉషండకపోవడషం మాత్రషం సపాషటుషం. 
ఎషందుకషంటే వాళ్ళి ఏమి చేసే్త 
బావుషంటుషంద్? అనే వషయషం 
ప్రసా్తవనకి ఎపుపాడు వచిచినా, 

అమముగారు వాళలుకి న్రేదిశిషంచిన 
పనులు ఎషంతో కషటుతరమనవ, 
ప్రయాసతో కూడుకుననివ అయి 
ఉషండేవ. అషందుకన్ వాళళిన్ 
ప్రతే్యకషంగా చూడటషం వార సౌఖ్యషం 
కోసషం కాదు అననిద్ న్రవావాద్షంశషం. 
మర ఎషందుకు ప్రతే్యకత అననిద్ నాకు 
క్రమేప వశదషం అయి్యషంద్. ద్వారకన్, 
వేదవతిన్ పూజ్యశ్రీ అమముగారు తమ 
గురువు గార పుత్రుడు, పుత్రికగానే 
చూసేవారు. ఒక మహనీయున్ 
సషంత్నషంగానే చూసేవారు. పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగార సమాధ అనషంతరషం 
పటుటుదలతో, ఓరమితో, సషంతోషషంగా 
తన సషంత్నషం అనే భావషంతో కాక, 
తన గురువు యొకకా సషంత్నషం అనే 
కర్తవ్యభావషంతో, గురుసేవగా వారన్ 
పెషంచారు అననిద్ నాకు సపాషటుమనద్, 
ఆశచిర్యకరమనద్ అయిన అషంశషం. 

న్లయషంలో వషంటలులు సరదిసు్తనాని, 
గదులు సరదిసు్తనాని, తీరథుచరణ్, కైవల్యల 
పుటటునర్జులు జరపసు్తనాని, నాగోలు 
భకు్తలకు ప్రసాదషం ఇపపాసు్తనాని, ద్వారక, 
వేదవతుల సతసాషంగాలు ఏరపాటు 
చేసు్తనాని , ఏ పన్ చేసు్తనాని , ఆ పన్లో 
అమముగార శ్రద్ధ పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార 
పటలు, ఆయన వధషంచిన జీవతవధ్నషం 
పటలు  పూజ్యశ్రీ అమముగారకి ఉనని న్ష్ఠ. 
ఎషంతో సామాన్యషంగా అన్పషంచే 
వ్యవహారశైలి వెనుక ద్గునని కర్తవ్య 
న్రవాహణ అనే గురుసేవ. “త్యి” అన్ 
ముదుదిగా పలవబడడు ఒక శిషు్యరలి 
ధరముచరణ. ఇద్ గురు్త ఉననిషంతసేపు 
మన జీవత్లు సారథుకషం. 

జై సాయి మాసటుర్ !  
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శ్రీ కె. ఎస్.ప్రసాద్

ప్రేమ స్వరూపుడు

(అతి చిన్న వయస్సులో మాస్టరుగారి దరిచేరి వారి ప్రేమన పంది, వారి 
జీవితంలోని ప్రతి అంశాని్న కుతూహలంతో క్షుణ్ంగా పరిశీలించి వారి 
ఆచరణా పాటవానిక్ ప్రభావితుడై ఆధ్యేతిమాక బాటలో బాటసారియై తన 
లక్షష్యము వైప్ ప్రోగమ్స్తిన్న వీరు ఉత్సుహంగా, విప్లంగా మాస్టరుగారి 
జీవిత ఘటా్టలన మనకందిస్తి సాయిమాస్టర్ సని్నధిక్ తీస్కెళ్తినా్నరు.)

మాసటురుగార వదదికు వచేచి 
ఒకతన్కి త్ను గొపపా 

సాధకుడినన్, ఆ సషంగతి మాసటురుగారు 
గుర్తషంచటషం లేదన్, నలుగురకి తన 
సాధన గురషంచి గొపపాగా చెపపాటషం 
లేదన్ ఎషంతో బాధగా వుషండేద్. 
అతడకసార నా దగగుర “బుదుదిడు 
శిషు్యలను పలిచి, నీవేమి సాధన 
చేశావు? నీ అనుభవాలు ఏమిట? 
నీవు తెలుసుకునని సత్్యలేమిట? అవ 
సషంఘాన్కి ఎల్ వుపయోగ పడత్యి? 
సషంఘాన్కి నువేవామి చేసు్తనానివు?” అన్ 
అడిగేవారట. కాన్ మాసటురుగారు ఏమీ 
అడగరేమిట? అడిగితే కద్ మనషం 
చేసే సాధన ఏమిట్ (అషంటే ఎషంతటదో) 
అషందరకీ తెలిసేద్?” అన్ వాపోయాడు. 
మాసటురుగారకి అతన్ భావాలు 

తెలియక పోతే గద్! సషందరభాషం చూస 
వాత పెటటుడషంలో అషందవేసన చెయి్య 
వారద్. ఒకర్జు సతసాషంగషంలో బుదు్ధన్ 
బోధనలు ఇషంగీలుషులో చద్వ తెలుగులో 
వవరసు్తనానిరు. అపుపాడు అతను కూడా 
వునానిడు. మాసటురుగారు మాటల 
సషందరభాషంలో , “సాధన చేయటమషంటే, 
మలమూత్ర వసర్జనానషంతరషం 
అవయవాలను శుభ్రపరచుకోవటషం 
ల్షంటద్. మనషం శుభ్రపరచుకోకపోతే 
మనకే వాసనొచేచిద్. అవతలి 
వాడికి ఏమి నషటుషం? వాడు మనలిని 
తపుపాకున్ దూరషంగా పోత్డు. నేను 
శుద్ధపరచుకొషంటునానిను కనుక 
మీరషంత్ వచిచి నా గొపపాతనాన్ని 
గుర్తషంచషండి. నా దర్శనషం చేసుకోషండి 
అననిటుటుషంటుషంద్. నేను సాధన గొపపాగా 

చేసు్తనానిను, ననుని మెచుచికోషండి అనటషం. 
మనషం సాధన చేయటషం మనలను 
మనషం బాగుపరచుకోవటాన్కే 
ఇషంకవరకోసమో కాదు. అవతలివాడు 
గొపపాగా అనుకోవాలి అనుకునానిడషంటే 
వాడు చేసేద్ సరైన సాధనే కాదు” 
అనానిరు.

1975లో మెటుటులో పడుకున్ 
వుషంటే సవాపనిషంలో ఏవోవో దృశా్యలు 
వసు్తనానియి. మనసుసాలో నా కషందుకు 
ఈ సవాపనిషం వచిచిషంద్. మాసటురుగారకి 
నా ముఖమెల్ చూపషంచాలి. వారు 
ననుని ఈసడిషంచుకుషంటారేమో? నేను 
సాధనకు పన్కిరనేమో ఈ జనముకన్, 
ఇషంకా ఏవేవో తెలియన్ భయాలు 
వూహషంచుకుషంటూ సాయషంత్రషం 
మాసాటుర వదదికు 5 గషంటలకు పోతుషంటే 

(గత సంచిక తర్వాయి)
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కాలేజీ కా్యషంపస్ వదేది మాసటురుగారు 
ఎర్రట చొకాకా తొడుకుకాన్, ముఖషం 
మషంచి వరచిసుసాతో నాకు కన్పాషంచారు. 
దగగురకళ్ళి “నమసే్త” అనానిను. ఏదో 
ఆలోచిస్త వుననివారల్ వునానిరు! 
గబగబా వారన్ అనుసరస్త “రత్రి 
కలలో అమాముయిలు నా పై పడినటులు, 
ఇషంకా ఏవేవో కలలు వచాచియి సార్” 
అనానిను. వారదేమీ పెదది తపుపాగా 
పటటుషంచుకోక “ఆ! ఏముషంద్లేవోయ్, 
యవవానషంలో ఇవ సహజషం. భౌతిక 
వాషంఛలను గూరచిన భావాలు అణచబడి 
వుషంటాయి, అవే సవాపనిషంలో వసా్తయి 
అషంతే” అన్ రూషం వైపు సాగారు. నేను 
“అదెల్ వాట గూరచి తలచుకోలేదు 
కద్?” అషంటూ నసగాను.“అదేషం 
లేదులే, అవ సహజమే ఈ వయసుసాలో. 
వాటపటలు నీకు మమకారషం లేకుషంటే 
సర” అనానిరు. అయినా నేను సాధనకు 
పన్కిరననే భావషం మాత్రషం చాల్ 
ర్జులు వదలేలుదు.

గృహసుథులైన శిషు్యల యెడ. 
మాసటురుగారు ఎషంతో ప్రేమ 
కనపరచేవారు. వారకి ఇషంటకళ్ళిపుపాడు 
ప్రసాద్లను ప్రతే్యకషంగా ఆశీరవాద్షంచి 
యిచేచివారు. మరీ రలేన్వారుషంటే వార 
యిషంటకి ప్రసాదషం పషంప్వారు. నేనే 
చాల్సారులు యిచేచివాడిన్.

ఒకసార నాతో “ఏమోయ్ 
నీవు ఎపుపాడు పెళ్ళి చేసుకుషంటావు! 
నాకు పవపాననిషం ఎపుపాడు పెడత్వు! 
నీవు పెళ్ళి చేసుకుషంటే నీ యిషంట్లు 
పద్ర్జులుషంటాను. ఎవరైనా 
చూచుకునానివా? లేకపోతే 
చూడమషంటావా? నీకు నచిచిన 
వాళ్ళిషంటే చెపుపా, మాటాలుడత్!” అనానిరు. 
నేను అపుపాడు వషంట చేసుకొన్ తినేవాణి్ణ. 
“మీరు ఎపుపాడు వసే్త అపుపాడు మీకు 

భోజనషం పెడా్త సార్” అషంటే, “నాకు నీ 
చేతి వషంట ఎషందుకోయ్!” అనానిరు. 
నేను మౌనషంగా వునానిను.

వద్్యనగర్ లో నేను, రఘ్రషం, 
శ్షగిర ముగుగురషం కలిస మాసటురుగార 
దగగురకళ్ళిషం. మాటల సషందరభాషంలో 
“హమాలయాలకు వెళ్ళి తపసుసా 
చేసుకుషంటా సార్” అనానిను. “ఎపుపాడు 
వెళ్తునానివోయ్” అన్ చాల్ సీపాడ్ 
గా అనానిరు. నేను వుక్రోషషంగా “వచేచి 
నలోలు పోత్ సార్” అషంటే, “పెళ్ళి 
చేసుకోవాలన్ నీ ప్రబదిషంలో వుషంటే 
నీవేమి చేసా్తవ్” అనానిరు. “తీవ్ర సాధన 
ద్వార క్యమౌతుషందన్ రమకృష్ణ 
పరమహషంస చెప్పారు సార్! నేనల్ 
చేసా్తను” అనానిను. తరవాత కొన్ని 
ర్జులు తీవ్రషంగా సాధన చేసు్తషంటే 
అనేక వధ్ల శారీరక బాధలు, మానసక 
బాధలు వచిచి హమాలయాల ఆలోచన 
వరమిషంచుకునానిను. ఒక మిత్రుడు 
మాసటురుగార గురషంచి, సాయిబాబా 
గురషంచి చెప్పాడు. మాసటురుగారు నాకు 
తెలుసన్ చెపతే, చాల్ సషంతోషషంచి, 
ఒక ర్జు “వార వదదికు వెళ్ళిలన్ వుషంద్, 
నీవు కూడా ర” అషంటే వెళ్ళిము. ఆ 
ర్జు ననుని వుడికిషంచాలన్ “ఏమోయ్ 
హమాలయాలకు తపసుసా కళళిలేద్?” 
అనానిరు. నేను “తరవాత వెళళిద్మన్ 
ఆగాను సార్” అనానిను. 

ఆ ర్జు నా జీవతషంలో 
మరువరన్ ర్జు. “అల్ తపసుసాకు 
వెళ్ళిలనుషంటే ఇల్ వుషండకూడదోయ్. 
అకకాడ గషంగానద్లో చిటకిన వేలు 
ముషంచావనుకో, అషంతే, ఆ చలికి 
ఎషంత మున్గిషందో అషంత భాగషం 
సపార్శలేకుషండా పోతుషంద్. ఇషంక అకకాడ 
ఆశ్రమాలనీని అషంతషంత మాత్రమే. 
కొద్దిలో కొద్ది శివానషంద్శ్రమషం బెటరు. 

ఇషంక అకకాడ కళ్ళిక అకకాడి బాధలనీని 
చూచి ‘ఎషందుకొచాచిమా?’ అనే సథుతికి 
మనసుసా రకూడదు. ఇకకాడ శరీరన్కి, 
మనసుసాకు అకకాడి పరసథుతుల 
కనుగుణషంగా చకకాట తరీఫీదు పొషంద్న 
తరవాత వెళ్తే గమ్యషం చేరుత్ము. 
అల్షంట తరీపాదు, వవేక వైరగ్యము 
పొషందకుషండా పోతే పతనమ రెషంటకీ 
చెడడు రేవడై పోత్వ్” అషంటూ ఇషంకా 
అకకాడ వుషండే సాధక బాధకాలనీని 
దయతో నాకు వవరషంచారు. అషంతే 
అపపాటకపుపాడు వార సన్నిధలోనే 
వుషండి ఆయన ఆజ్ఞాపషంచాకే వెళ్ళిలన్ 
న్ర్ణయిషంచుకునానిను. అపపాట నుషండి 
ర్జూ సతసాషంగాన్కి క్రమషం తపపాకుషండా 
హాజరయే్యవాణి్ణ.

ఒకసార వెషంకట రమణారెడిడు 
అనే యువకుడు “మాసటురుగారు, 
నాకు మీ అషంతు చూడాలన్ వుషంద్” 
అనానిడు. అషంటే మీరేమిట్ (పూర్తగా) 
తెలుసుకోవాలన్ వుషంద్ అన్. అషందుకు 
మాసటురుగారు “తరవాత నీ వుషండవోయ్” 
అన్ చురకషంటచారు. అషంటే ఆయనను 
తెలుసుకోవాలషంటే ‘నేను’, ‘నీవు’ అనే 
భావన నశిషంచాలన్ ఆయన భావషం.

వేదమము చినని ప్ప. అపుపాడు 
సాయషంకాలషం అకకాడ పచిచిక 
మేయడాన్కి గొర్రెలు వచాచియి. 
కిటకీలోషంచి మాసటురుగారు చూస్త 
“వేదమమును బయటకి తీసకళ్ళి ఆ 
గొర్రెలను చూపషంచర” అనానిరు. నేను 
వెషంటనే వేదమమును ఎతు్తకొన్ ఆ గొర్రెల 
దగగురకు పరుగత్్తను. అకకాడ వాటన్ 
వేదమము పటుటుకునేషందుకు దగగురకళ్తే 
అవ దూరషంగా వెళ్లువ. మరల్ బుడిబుడి 
అడుగులతో పరుగతే్తద్. మరల్ 
అవ వెళ్ళివ. నేను చూస్త వునానిను. 
కాసేపటకి మాసటురుగారు అకకాడికొచిచి 
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ఒక చినని గొర్రెపలలును పటుటుకునానిరు. 
అద్ చూచి ద్న్ దగగురకొచిచి చేతో్త 
త్కుత కేరషంతలు కొడూతవుషంటే, 
మాసటురుగారు ఎషంతో సషంతోషషంగా 
గొర్రెపలలును ఎతు్తకునానిరు. అపుపాడే 
వాకాడు నుషంచి నారయణమూర్తగారు 
అకకాడకు వచాచిరు. “ఏసుక్రీసు్తల్గా 
వునానిరు సార్” అషంటూ నమసాకారషం 
చేసారు. అపుపాడు గుర్తషంచాను 
నేను, అచచిషం ఏసుక్రీసు్త గొర్రెపలలును 
ఎతు్తకుననిటులుగా (చాల్ ఫోట్లలో) 
వుషంద్. నా మనసుసా పులకరషంచిషంద్. 
అపుపాడు మాసటురుగారు తెలలున్ గాలుసకా 
పషంచె, తెలలున్ బనీను వేసుకొన్ 
సషంధ్యకాషంతులు ముఖబిషంబషం పై 
పడడషం వలన ఎషంతో అషందషంగా 
వుషంటే అల్ ననుని నేను మరచి 
చూసు్తషండిపోయాను.

ఒకసార మాసటురుగారు వార్తల్పషం 
చదువుతునానిరు సతసాషంగషంలో. 
అషందులో ఒక గురువుగారు అనేక 
ఆశ్రమాలు కటటుషంచి, శిష్య ప్రశిషు్యల చేత 
గ్రామగ్రామాన పూజలు, పలలుకీ సేవలు 
చేయిషంచుకుషంటూ వుషంటారు. ఒక 
గ్రామషంలో ఆ గురువుగారు పలలుకీలో 
వూరేగనునానిరు. ఆ పలలుకీ అన్ని వైపుల్ 
మామిడితోరణాలు, రషంగురషంగుల 
పూల అలషంకరణలతో ఎషంతో 
అషందముగా వుషంద్. ఆ ద్రలో ఒక 
ఒషంట వెళ్త పలలుకీ పైన ఆకుల కొరకు 
మెడ చాచిషంద్. అషంతే పలలుకీ ఒషంట 
మెడకు తగులకాషంద్. ద్న్కి బెదురు 
పుటటు పరుగత్త నారషంభషంచిషందద్. 
లోపల ‘దషంభ’ గురువుగారు గజగజ 
వణుకుతునానిరు. ప్పషం గురువుగార 
శకి్త ఒషంటకు తెలీద్యే! శిషు్యలు పలలుకీ 
వెనుక పరుగు తీసు్తషంటే ద్న్కిషంకా 
కషంగారు పుటటు అటూ, ఇటూ పరుగత్తడషం, 

ప్పషం డషంబాలు పలికిన గురువు అవసథు 
వర్ణషంచటషంతో మాసటురుగారతో సహా 
సతసాషంగ సభు్యలషంత్ కూడా కడుపుబబు 
నవవాసాగారు. నవువాలతో ఆ రూమ్ 
ప్రతిధవాన్షంచిషంద్. అపుపాడు వేదమము ననుని 
చూచిషంద్. మరుసట ర్జు వేదమము 
నేనల్ నవువాత్నో అల్నే “ఆహాహాహా “ 
అన్ అషంటూ ఇమిటేట్ చేసషంద్. ద్న్ని 
చూచి అషందరూ తమాష్గా “వేదమాము 
ప్రసాదనని ఎల్ నవువాత్డు” అనేవారు, 
“ఆహాహాహా..” అనేద్ వేదమము. అషంత్ 
పగలబడి నవేవావారు. అల్ కాలమేమీ 
తెలియన్ లోకషంలో వుషండేవారషం.

మాసటురుగారషంట్లుకి కావాలిసాన 
నీళళిను బావలోనుషంచి వారే సవాయషంగా 
రెషండు బకకాటలు న్షండా చేద్, రెషండు 
చేతులతో మోసుకొన్ ఇషంట్లు తొటటులో 
పోసేవారు. ప్రతిర్జూ అల్నే 
చేసేవారు. ఎవవారనీ చేయన్చేచివారు 
కాదు. ఏ పన్ చెపపాతే ఆ పనే చేసేవాళళిషం 
తపపాతే వారు అనుమతి లేకుషండా ఏ 
పనైనా చేసే్త వార తీక్ణమన చూపుకు 
బలయే్యవాళళిషం. అషందుకే చాల్ 
జ్గ్రత్తగా వుషండేవాళళిషం అషందరమూనూ. 
నేను ఒకసార వారు నీరు చేదుతుషంటే 
చూచి బావ దగగురకళ్ళి. ప్రశానిరథుకషంగా 
“ఏమిట?” అననిటులు చూచారు. “నేను 
నీళ్ళి తెచిచి పోసా్త సార్” అనానిను. 
“ఏమకకారేలుదు” అషంటూ రెషండు 
చేతులతో బకకాటులు పటుటుకున్ ఇషంట్లు 
కళ్ళిరు. ఈ లోపల అకకాడునని చేదతో 
నీళ్ళి తోడి పెటటు నుషంచునానిను. నాకు 
లోపల దడ. నే చేద్న నీళ్ళి బకకాట్లు 
పోసుకుషంటార? క్షంద పోసేసా్తర? 
అన్ ఎదురుచూడసాగాను. ఇషంట్లు 
ఇషంక నీళ్ళి అకకారేలుదు కాబోలు బావ 
దగగురకు రలేదు మాసటురుగారు. 
ఆ చేద బావ దగగుర వుషంటుషంద్. 

రూషం కొచేచివాళ్ళి చేదుకున్ కాళ్ళి 
కడుకుకాన్ రవటాన్కి వుపయోగిసా్తరు. 
మాసటురుగారకి నీళ్ళి చేద్పోయాలనే 
నా ఆశ న్రశ్ అయిషంద్ ఆ ర్జు.

నా మొదట యతనిషం అల్ 
వవలమషంద్. మరుసట ర్జు - 
మాసటురుగారు బావ దగగురకొసే్త ఎల్గైనా 
ఆ సేవ చేయాలనే పటుటుదలతో 
కాపుకాసాను. బకకాటలుతో బావ దగగురకొచిచి 
నీళ్ళి చేదుతునానిరు. నేను తిననిగా 
అకకాడకొచిచి వెళ్ళి న్లుచునాని. ననుని 
చూచి అవీ ఇవీ మాటాలుడుతుననిపుపాడు, 
“సార్! నే చేద్ పోసా్త” అనాని. ‘నీ పన్ 
నువువా చూచుకో’ అననిటులు చూచి 
రవువాన ఇషంట్లుకి బకకాటులు తీసుకొన్ 
వెళ్ళిరు. నా మనసు చివుకుకామషంద్. 
వారు వచేచి లోపల చేద బావలో వేస 
గబగబా చేద్ పెటేటుశాను. వారు నేరుగా 
బావ దగగురకొచిచి చినని బకట్లు నీళ్ళి 
పెదది బకకాట్లు పోసుకునానిరు గానీ, 
చేద ఇవవాలేదు. సరకద్, బకకాటులు 
న్షండిన తరవాత చేద బావలో వేస చేద్ 
పెటటు వెళ్ళిరు. నే చేద్ పెటేటు అవకాశషం 
లేకుషండా చేశారు. అషంతే నాలో 
పటుటుదల వచిచి ఈసార వారు రగానే 
వారనేమీ అడగల్. నేను ఆ చేదలోన్ 
నీరు బకకాటలులో పోస, బావలో వేస 
చేదడషం ప్రషంభషంచాను. ఆవేశషంతో నే 
చేసే పన్న్ చూసు్తషండిపోయారు. నా 
మనసు ఆ సమయషంలో ఎల్ వుషందో 
చూసు్తనానిరన్పషంచి, “ఈ సేవ వలలు 
నాకల్షంట పుణ్యమూ అకకారేలుదు. సేవ 
చేయన్సే్త చాలు” అన్ నా మనసుసాలో 
అనేకసారులు అనుకుషంటూ బకకాటలున్ 
న్షంప బాత్ రూషం వరకు తీసుకళ్ళి 
పెడితే, వారు ఇషంట్లుకి తీసుకళ్ళిరు. 
అద్ మొదలు నేను ఎపుపాడు వద్్యనగర్ 
లో ఆ సమయషంలో వుషంటే నీరు 
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చేద్ పోసేవాడిని. నేను చేద్ పోసేద్ 
చూచి కొన్ని ర్జులకు ద్మూ, 
ఇషంకొషంతమషంద్ భకు్తలూ ఆ సేవ 
చేసేవారు.

1978 గురువారషం భజన తరవాత 
‘సాయిమహారజ్ కీ జై’ అనానిరషంత్. 
‘భరద్వాజ మహారజ్ కీ జై‘ అనానిరు 
మెటుటునుషంచి వచిచినవారషంత్. 
మాసటురుగారు ఉగ్రులై పోయారు. 
“ఇషంకపుపాడూ అల్ పలవకషండి. మా 
గురువుగారషంటే ఏమనుకునానిరు? 
అల్షంట సదుగురువు దగగుర అల్ 
అన్పాషంచుకోటమా?” అషంటూ 
వవరషంచారు.

ఒకసార మాసటురుగార పుటటునర్జు 
వచిచిషంద్. అపపాట్లు మాసటురుగార పుటటున 
ర్జున ఏమేమి చేయాలో ముషందుగానే 
ప్లున్ వేసేవారమే కాదు! కాన్ ఒకరు 
త్టాకులు తెచిచి పషంద్రెసే్త, ఇషంకొకరు 
బబబుటులు చేసే్త, వేరొకరు గుల్బ్ జ్షం 
తెసే్త, ఇషంకొకరు ఇషంకొన్ని వసు్తవులు 
తెసే్త అనీని ఏ సమయాన్కి ఏదుషంటే 
బాగుషంటుషందన్పసే్త అద్ తెచేచివారు. 
చివరకు ఆ వేడుక ఎషంతో సషంబరషంగా 
జరగేద్. సాయషంకాలషం మాసటురుగారు 
ఇషంట్లు నుషంచి సతసాషంగహాల్ 
లోకి వచాచిరు. ఎషంతో అషందషంగా 
కన్పాసు్తనానిర ర్జు. నుదుట కుషంకుమ 
అర్ధచషంద్రాకృతిలో వుషండి, క్షందకి 
కొద్దిగా వషంగి శ్భాయమానషంగా 
వెలిగిపోతుననిద్. ముషందు బాబాకు 
జై అన్ చెపపా అగరొతు్తలు వెలిగిషంచి 
ఎషంతో ఏకాగ్రతతో బాబాను చూస్త 
అనేకసారులు తిపపా, వాటన్ చేతులోలునే 
పెటుటుకున్ కొద్ది సేపు కళ్ళిమూసుకొన్ 
తీవ్రమన ధ్్యనషంలోకి వెళ్ళిరు. 
నేను కనానిరపాకుషండా చూస్త 
వునాని పచిచివాడిల్. నమముద్గా 

ఒకొకారొకకారు గద్లోకి ప్రవేశిషంచి వార 
ద్వ్యమషంగళ వగ్రహాన్కి నమసాకారషం 
చేసుకునానిరు. కొషంతసేపు సతసాషంగషం 
చేస భజనానషంతరషం ఆరతి కరూపారషం 
వెలిగిషంచి బాబా వైపు తిపుపాతుషంటే 
ఆ వెలుగు ఈయన ముఖషం పై పడి 
వవధ కాషంతులు వెదజలులుత వుషంద్. 
అషందరకూ ప్రసాదషం పెటటు పషంప్రు. 
తరవాత నేను, “సార్, ఒకకాసార మీకు 
పూజ చేసుకుషంటా” నన్ అడిగాను. 
వారు ధ్్యనసుథులై వునానిరు. మేషం 
అషందరషం వారన్ కురీచిలో కూర్చిబెటటు 
పళళిషంలో ప్ద్లుషంచాము. ఒకొకాకకారూ 
ప్ద్ల పైన నీరు పోస కడిగి ఆ 
నీళళిన్ శిరసుసాన ధరషంచారు. తరవాత 
అమముగారన్ కూరచిలో కూర్చిబెటాటుము. 
మాసటురుగారకి నేనే హారతిచాచిను. 
అషందరూ చూసు్తషంటే మౌన సముద్రషంలో 
వునానిరు మాసటురుగారు. అషందరకీ 
వభూతి తీరథుషం ఇసు్తషంటే అమముగారు 
ప్రసాదషం పెటాటురు. అషందరూ చాల్ 
గషంభీర ముద్రద్ల్చిరు. ఎవవారకీ 
నోటమాట రలేదు. అదో తమకషం, 
మకషంలో మున్గిపోయారు. అల్షంట 
భావషం మరల్ ఏ ర్జూ రలేదు.

తగిగుపోయిషంద్. డాకటురు వచిచి 
చూస ఇషంకేమీ ఫరవాలేదనానిడు. 
బిడడు ఆడుకొషంటునానిడు. అపుపాడు 
భటుటుగారకి సాయి సాక్షాతు్త 
దత్తమూర్తయనే వశావాసము కలిగిషంద్. 

- సశేషం

వెషంటనే బాబా పటాన్కి సాష్టుషంగ 
ప్రణామము చేశాడు. 15 ర్జులలో 
తన మాట ప్రకారము శిరడీ వెళ్ళి 
సాయిన్ దర్శషంచాడు. త్న్షంకా ఏమీ 
మాటాలుడలేదు. ఇతన్న్ చూడగానే 
ప్రకకావారతో సాయి “ఈ పెదది మన్ష 
ననుని కుకకా, పలిలు, ముసలుము అన్ 
అనానిడు” అనానిరు. భటుటు సాయియొకకా 
అషంతర్ జ్ఞానమున కాశచిర్యపడి, 
వార ప్దములకు నమసకారషంచి 
₹108/- దక్షిణ సమరపాషంచాడు. తిరగి 
సాయషంత్రము మశీదుకు వెళ్ళినపుపాడు 
సాయి ₹108/- దక్షిణ అడిగారు. 
“ఉదయమే గద్ ₹108/- ఇచాచిడు” 
అనానిడు శా్యమా. బాబా “ఈ సొముము 
ఇతన్కొక లెకకాలోన్ద్? దీన్కి 
పద్రెటలుసా్తడు తరవాత” అనానిరు. 
అకకాడునని వారకిదేమీ అరథుమవలేదు. 
భటుటుకిషంక మతిపోయినషంతపనైషంద్. 
త్ను “సాయీ! నాకొక సషం॥లో 
పుత్రుడు కలిగితే మీకు ₹1008/- 
దక్షిణ సమరపాషంచుకొషంటా”నన్ 
ప్ర్ధసు్తనానిడు. అపుపాడే సాయికి 
తెలిసపోయిషంద్! సషం॥లోగా భటుటుకు 
పుత్రుడు కలిగాడు ఆయన సాయికి 
₹1008/- దక్షిణ సమరపాషంచుకొనానిడు. 
అపపాట నుషండి పూజ్గృహములో 
సాయిపటముషంచి వారనే దత్తమూర్త 
అన్ భావషంచి పూజషంచుకొనేవాడు. 
ఈ వధషంగా తన వేషభాషలు చూచి 
ముసలుమన్ భ్రమిషంచిన వార భ్రమను 
సాయి ఎల్ పోగొటాటుర్, వార కోరకలు 
తీరచి ఎషందరన్ శుభ్రమారగుమున 
పయన్షంపజేశార్ మనకేమి తెలుసు?

"ఈ సొముమా మాధవనికొక 
లెక్కలోనిద్?"
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బాబా త్ము యే మత్న్కి 
చెషందన్రీతిన జీవస్త, 

సరవామత సామరస్యషం మానవాళ్కి 
బోధషంచారన్ మనమీనాడు గ్రషంథాలలో 
చదువుకుషంటుషంటే అదషంత్ ఒక 
మధురమన కలల్గ అన్పాసు్తషంద్. కాన్ 
ప్రజలలో ఆచారలు, సాషంప్రద్యాలు 
ఎషంతో బలీయషంగావునని ఆ కాలషంలో 
ఆయన భౌతికదేహషంతో వారమధ్య 
జీవస్త అనుక్ణము రెషండు 
మత్లవార సషంకుచిత దృషటునీ 
ఎదురొకానవలస రవడమెషంత కషటుమో 
మనషం ఊహషంచవచుచి.  కాన్ అన్ని 
మత్లలోను వవేకము, సహృదయత 
గలవారెపుపాడూ వుషంటూనే వునానిరు. 
ముసలుములలో అటువషంటవారు 
ఆయనవదది కొచిచిన సషంగతులు 
ఎకుకావ భాగషం చరత్ర కకకాలేదు. వారలో 
కొద్దిమషంద్ వదది మాత్రమే కీ॥శ్॥ 
బి.వ. నరసషంహసావామి సేకరషంచి 
మనకషంద్షంచగలిగారు. అటటు ముసలుషం 
భకు్తలలో అబుదిల్లు జ్న్ ఒకడు. 
ఇతడు సాకోరీకి 4 మళళిలో వునని 
కోర్హల్ గ్రామషంలో న్వససు్తషండేవాడు. 
అకకాడనుషండి తరచుగా బాబా దర్శనాన్కి 
వస్తషండేవాడు. ఇతడు సవాతహాగా 
పెష్వర్ లోన్ హజర జల్లుకు 
చెషంద్న టరెబుల్లు గ్రామసుథుడు. పఠాన్ 
జ్తివాడు. అతడు తన బాల్యషంలోనే 
సవాగ్రామషం వడిచి వచేచిశాడు. కారణషం 

అతడికి నా అననివారెవరూ లేరు. 
త్ను వదేశాలకు వెళ్ళి మకాకా, 
మదీనా బాగాదిద్ వషంట ముసలుషం 
పుణ్యక్షేత్రాలు సషందర్శషంచదలచాడు. 
ద్రలో, సాయిబాబా అను ముసలుషం 
సద్ధ పురుషుడు శిరడీలో వునానిరన్, 
ఆయన ఫకీరలుకు ఉద్రషంగా కానుకలు 
యిసా్తరన్ వనానిడు. ఆయన 
తననుగూడా మకాకాకు పషంపగలరన్ 
ఆశిషంచి 1913లో శిరడీ వచాచిడు. నాట 
సముృతులు, అటుతరవాత సాయితో 
తనకుగల అనుభవాలు యిల్ వ్రాశాడు: 

“నేను మశీదు గేటులో 
ప్రవేశిషంచేసరకి బాబా మశీదులో 
వునానిరు. నేను ఆయనవషంక, ఆయన 
నావషంక చూచుకునానిము. మా 
కనునిలు కలుసుకునానియి. తక్ణషం 
ఆయనే నా గురువన్ తోచి శిరడీలోనే 
వుషండిపోయాను. ఆయన ననుని, 
కొషందరు ఫకీరలునూ పుషకాలషంగా 
పోషసు్తషండడషంతో నేను వారచెషంతనే 
జీవతషం సుఖషంగా గడుపుత వుషండి 
పోవాలనుకునానిను. చిననివయసు 
కావడషంవలన నాకు జీవతషంలోన్ 
గషంభీరమన వషయాలగూరచి 
అవగాహనలేదు. అయినా బాబాతో 
కలిసవుషండడషంవలలు నా మనసు 
మారషంద్. నేను శిరడీ వచేచినాటకి 
హషందువులషందరనీ నా శత్రువులుగా 
తలచేవాణి్ణ. 3 సషం॥లు బాబాతో 

కలిస జీవషంచాక హషందువులను నా 
సదరులుగా తలచనారషంభషంచాను. 
ఇపుడు బషంబాయిలోన్ హషందువులు 
మశీదులను, ముసలుములను నాశనషం 
చేయాలనీ, ముసలుములు హషందువులను, 
వార దేవాలయాలను నాశనషం 
చేయాలన్ తలచడషం చూసే్త నాకషంతో 
బాధవేసు్తషంద్. ఇదదిరూ ఒకరనొకరు 
నాశనషం చేసుకోవడషం జరగితే వార 
వార సాథునషంలో యితర మత్లవారకి 
త్వేరపాడుతుషంద్.

బాబా మహాసమాధ చెషందేనాటకి 
నా వయసు 22 సషం॥లే. కనుక 
వారనుషండి నేను ఆధ్్యతిముకషంగా 
చాలినషంత మేలు పొషందలేకపోయాను. 
నేను బాధతో యాత్రలు చేయసాగాను. 
నేను 1926లో ఉత్తరదేశాన్కి తిరగి 
వెళ్తునానిను. శావాట్ లోయలో 
‘అకుణ్ బాబా’ అను మహాతుమున్ 
దరగు చూసాను. అతడు మహమముద్ 
ప్రవక్తగార వషంశసుథుడు. (సయ్యద్), ల్ర్డు 
రబరుటుసు అను ఆషంగలు సేనాధపతి పశిచిమ 
ప్షంతషంలోన్ ముసలుషం జ్తులను 
అణచివేయడాన్కి తరలి వసు్తషండగా 
ఒకచ్ట ఒకకా అడుగుగూడ ముషందుకు 
వేయలేక న్లిచిపోయాడు. అకుణ్ 
బాబా తమ అదుభాతశకి్తచేత ల్ర్డు 
రబర్టుసు ను పదకొషండు మాసాలప్టు 
ఒక కొషండమీద న్లిపవేసారు. 
అతడు తన సథుతి వకోటురయా రణికి 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

అబ్దులాలా జాన్
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తెలుపుకునానిడు. ఆ ర్జులోలు 
అకుణ్ బాబా మహమల గురషంచి 
ప్రజలెషంతగానో చెపుపాకొనేవారు. 
నేనొకరత్రి ఆయన సమాధ వదది 
న్ద్రచేశాను. సాయిబాబా ననుని తమ 
రక్ణలోకి తీసుకున్ ఉద్ధరషంచాలన్ 
ప్రథుషంచుకొన్ పడుకునానిను.  నాట 
రత్రి నాకు దర్శనమిచిచినద్ అకుణ్ 
బాబా కాదు; సాయిబాబా నాతలవదది 
కురీచిలో కూరుచిన్ దర్శనమిచాచిరు 
గాన్ ఏమీ మాటాలుడలేదు. న్ద్రలేచాక 
న్జ్న్కి నేన్షంకా సాయిబాబా 
రక్ణలోనే వునానినన్ తెలుసుకునానిను. 
నేను ఆయనను ప్రథుషంచలేదు. 
అకుణ్ బాబానే ప్రథుషంచాను. కాన్ 
సాయిబాబా నాపై దయతో శిరడీకి 
1500 మళళి దూరషంలోవునని నావదదికు 
తమకై త్మే వచాచిరు; కనుక 5సషం॥లు 
వార చెషంతనుననిపపాటకీ వారు నాకటటు 
సహాయమూ చేయక వషంచిషంచారనని 
నా భావషం సరగాదన్ గుర్తషంచాను. ఈ 
దర్శనమయా్యక వారపై నా వశావాసషం 
పెరగి తిరగి శిరడీ ప్షంత్లకు 
వచేచిశాను. నేను సషం॥ 1924లో 
వవాహషం చేసుకొన్ సాకోరీకి 4 
మళళిలోవునని కోర్హల్ లో వుషంటునానిను. 
రెషండు, లేక నాలుగు సషం॥లకొకసార 
బాబా నాకు దర్శనమిసు్తషంటారు. వార 
జీవతకాలషంలో ఆయన చుటూటు జనషం 
చేరడషంవలలు మశీదులో ఆయన చెషంతన 
కూర్చివడాన్కి చ్టు దరకేద్కాదు. 
కుకకాలు మొ॥న ప్ణులు వారచుటూటు 
ఎన్నిచేరేవో! ఇపుడు (1925 ప్షంతషంలో) 
ద్ద్పు అషంతమషంద్ జనషంగానీ, 
కుకకాలవషంట ప్ణులుగాన్ అకకాడలేవు. 
మశీదు ద్ద్పు న్రమునుష్యషంగా 
వుషంట్షంద్. బాబా అషంతటవార వైభవమే 
యిషంత అశాశవాతమతే, యిషంతతవారగా 
అషంతరషంచిపోతే, యిక నాల్ట క్మి 

సషంగతి వేరే చెప్పాల్?
బాబా  సన్నిధలో   నేను  చూచి 

నపుపాడు ర్హల్లులు ఎవరూ లేరుగాన్, 
వార వదది కొచిచిన పఠానులు కొషందరు 
మతమౌఢ్యషం వహషంచారన్ తెలుసు. 
బాబా సాహెబ్ త్రకాడ్ నాకొక 
సషంఘటన గురషంచి చెప్పాడు; ఒకనాట 
రత్రి అతడు చావడిలో బాబా ప్రకకాన 
పడుకునానిడు. అషంతకు కొద్దిముషందే 
కాషందహార్ నుషండి వచిచిన మీర్జమాన్ 
అనే పఠాను తెలలువారు ఝామున 
3గషం॥లకు అకసాముతు్తగా న్ద్రలేచాడు. 
అచట హషందువులషందరూ యిసాలుషం 
ధరమున్ని ప్డుచేసు్తనానిరన్, కనుక 
త్ను కతి్త పటటు వార గొషంతులు 
కోసవేస వార బారనుషండి బాబాను 
వడిపషంచన్వవామనీ బాబాను అనుమతి 
కోరడు. అదషంత్ భయషంతో వనని 
త్రకాడ్ ఆ దుషుటుడు తననుగూడ 
న్రదిక్షిణ్యషంగా హతమారుసా్తడేమోననని 
భయషంతో ఆ మాటలు వషంటునానిడు. 
కాన్ సాయిబాబా త్ము కేవలమొక 
పచిచిఫకీరన్, తమను పూజషంచే 
హషందువులషందరూ పచిచివారేనన్, 
వారు తమను ఆరధషంచడాన్కి 
కారణషం వార పచేచిననీ చెపపా అతన్న్ 
సమాధ్నపరచారు. మీర్జమాన్ 
గొషంతులే కోయదలిసే్త తమ గొషంతే 
కోయాలన్, ఆ హషందువుల గొషంతు 
కాదనీ చెప్పారు. ఆ తరువాత మీర్జమాన్ 
వూరుకునానిడు.

నాగపూర్ కు  చెషంద్న  అబుదిల్లు 
ఖాన్ అను మరొక ముసలుషం మూడు, 
నాలుగు మాసాలు బాబా సన్నిధలో 
వునానిడు. బూటీ, మహాత్ముగాషంధీ వషంట 
ప్రముఖులతో సన్నిహత పరచయషంగల 
అతడు ఒక పత్రికా వలేఖర. 
అతడు భారతదేశాన్కి పఠానేగాన్ 
ర్హలకాషండుకు చెషంద్నవాడు 

కాదు. అతడి హృదయషంగూడ 
పరమత దేవాషషంతో న్షండివుషండేద్. 
అతడు శిరడీలో వుననిపుపాడు బాబా 
అపుపాడపుపాడు తనను వషంచిషంచారన్ 
చెపుపాకుషంటుషండేవాడు. ఒకసార 
యితడు నానా చ్ప్దిర్ ను కొటటుడషంవలన 
కోపరగుషం మెజసే్రేట్ అతడికి జైలుశిక్ 
లేక ₹15/-లు జరమానా చెలిలుషంచాలనీ 
శిక్ వధషంచారు. అతడి తరపున హామీ 
యిచేచివారు లేనషందువలన కొద్దికాలషం 
అతడు జైలోలు వునానిడు. అపుడు బూటీ 
ఆ ₹15/-లు అతడికి పషంప్రు. అతడద్ 
తీసుకొనక, “నననివరు వషంచిషంచార్ 
ఆయనే ఆ ₹15/-లు చెలిలుషంచాలిగానీ 
యిషంకవరుగాదు” అనానిడు. అపుడు 
బాబా తమ జేబులోనుషండి  ₹15/-
లు తీస పషంపషంచి అతన్న్ వడుదల 
చేయిషంచారు. ఇతడకపుపాడు 
బాబాతో, ‘ఇకకాడ మీరీ తతషంగమషంత్ 
జరగన్స్త పవత్రమన యిసాలుషం 
ధరనిన్ని భ్రషటుషం చేసు్తనానిరు, మీ గొషంతు 
కోయవలసనదే?’ అనానిడు. అపుడు 
బాబా ఫకుకాన నవావారు. వెషంటనే అతడు 
ఆయనను క్మాపణ కోరదు. బాబా 
మళ్ళి అల్నే నవావారు.

బాబా సశరీరులుగా 
వుషండగా ఆయన తవారలో సమాధ 
అవుత్రేమోనన్, అషంతటతో వార 
ప్రభావమషంతరషంచి పోతుషందేమోననీ 
ఎవర్ ఆయనతో అనానిరు. 
అపుడాయన మరఠీ భాషలో, “నేను 
సమాధలో వుషండిగూడ అవసరమొసే్త 
కర్రతో కొడత్ను” అనానిరు. అషంటే 
ఆయన శరీరషం త్యజషంచాకగూడ 
వార ప్రభావము, సామరథుయామూ 
అషంతరషంచిపోవన్ వార భావషం.
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దా్వరకామాయి  

అనుభవమండపమ్

అద్ నవషంబరు నల 5వ త్రీకు. గురుపూర్ణమ 
సషందరభాముగా వనుకొషండ సాయిబాబా 

మషంద్రషంలో మా మిత్రులు ఒషంగోలు తనుగుషంట 
వెషంకటేశవారులు బృషందషం వారు సాయిబాబా మీద భకి్తగీత్లు 
కచేర ఇసు్తనని సషందరభాముగా వనుకొషండలో మషంద్రషం 
కమిటీ వారు ననుని కూడ ఆహావాన్షంచినషందున నేను 
ఆ ప్రోగ్రాషంకు వెళ్ళినాను. ఆ ప్రోగ్రాషం వజయవషంతషంగా 
ముగిసనద్. ఆ తరువాత మేము అషందరషం ఒషంగోలుకు 
తిరగి వస్త నేను కూడ సాయినాథున్కి ఒక కోరక 
వననివషంచుకొనానిను.

నా కోరక ఏమిటషంటే నాకు పెళ్లు కావలసన ఒక చెలెలులు 
ఉననిద్. ఆ అమాముయికి వీలు అయినషంత తవారగా పెళ్ళి 
జరగాలి. “తొషందరగా కనుక పెళ్లు కుద్రతే ఆ వవాహము 
నీ సన్నిధలోనే జరపసా్తను” అన్ వననివషంచుకొనానిను. 
నా వననిపమును మన్నిషంచి సాయినాథుడు నల 
తిరగకమునుప్ దయ చూప్డు. మా చెలెలులుకు డిశషంబర్ 
2వ త్రీకున ఒషంగోలులో ఒక పెళ్ళి సషంబషంధషం వాళ్లు 
వచిచి చూచినారు. వాళ్లు ‘అమాముయిన్ నచాచిము’ అన్ 
చెపపాగా డిశషంబర్ 8వ త్రీకున రత్రికి కటనికానుకలు 
మాటాలుడుకొన్ డిశషంబర్ 12 త్రీకున ఉదయషం 8-24 
న్॥లకు ఒషంగోలు సాయినాథున్ మషంద్రషంలో చేయుటకు 
వవాహ ముహూర్తలు పెటుటుకునానిము. పెళ్లు ముహూర్తలు 
పెటుటుకొనేటపుడు నావదదిగాన్ మా నాననిగార వదదిగాన్ 

నయాపైస మా సవాషంత డబుబులు లేవు. కాన్ మా బషంధువులలో 
కొషంతమషంద్ తల్కొషంచెషం యివవాడషంతో ఏ కొరవా లేకుషండా 
వైభవషంగా వవాహషం జరగిపోయినద్. పెళ్ళికి 3 ర్జులు 
టైములో ముహూర్తలు న్ర్ణయిషంచుకొనానిము. చేతిలో 
డబుబులు లేవు. ఎల్ పెళ్లు చెయా్యలో అరథుషంకాక ఎషంతో మదన 
పడినాము. సాయినాథుడే కొషంతమషంద్లో జొరపడి మాకు 
అవసరషం అయినషంత డబుబు యిపపాషంచినాడు. న్జషంగా ఆ 
సాయినాథున్ కృప మా యషందు లేన్ యెడల మేము ఏ 
మాత్రషం చేయగలిగే వాళళిషం కాదు. యీ కార్యన్రవాహణలో 
యిదదిరు వ్యకు్తలు (బషంధువులలో) న్లబడి తమ సవాషంత 
పన్ల్గా చేసారు. ఏ ద్కుకాలేన్ మాకు సాయినాథుడే 
సవాయషంగా న్లబడి చేసనటులుగా భావసు్తనానిను.

శ్రీ ఏ. రాంబాబ్
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ఆచార్్యని అద్భుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరద్వాజ మాసటురుగార 
లీల్వైభవాన్ని, సళ్లురుప్ట 

సతసాషంగ సభు్యలు, శ్రీమతి మునీల్ 
గారు  ఈవధషంగా తెలియచేసు్తనానిరు.

నాకు పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార  
గురషంచి వ.స.వెషంకటేశవారులు గార 
ద్వార తెలిసషంద్. అపుపాడు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు వద్్యనగర్లు వుషండేవారు. 
మా పెదదిబాబుయికి ఐదు సషంవతసారముల 
వయసుననిపుపాడు, చెవలో నొపపా 
వచిచి, రక్తషం కారేద్. మేము వాడిన్ 
మద్రాస్ తీసుకుపోయాము. అకకాడి 
డాకటురులు, “దీన్కి ఆపరేషన్ చేయాలి. 
రయవెలూలురు తీసుకు వెళళిషండి” అన్ 
చెప్పారు. సరేనన్ అకకాడకి తీసుకళ్లు  
ఆపరేషన్ చేయిషంచాషం. ఇషంటకి వచిచిన 
తరువాత కూడా  మళ్ళి అల్గే రక్తషం 
కారుత వుషంద్. అపుపాడు వద్్యనగర్ 
లో పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార దగగురకి వెడితే, 
ఆయన బాగుచేయగలరన్ వ.స.
వెషంకటేశవారులు గారు చెబితే, ఒకర్జు 
వద్్యనగర్ వెళ్ళిము. 

అపుపాడే పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
కాలేజీ న్షంచి వచాచిరు. మమములిన్ 
చూస పలకరషంచారు. మేము జరగిన 
వషయషం చెప్పాము. అపుపాడు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు, “మీకు   బాబా పటషం 
ఇసా్తను. అద్ పూజలో పెటుటుకున్ 
ప్రయణలు  చేసుకోషండి” అనానిరు.  
పకకాన వునని వాళలుషందరకీ, 108 లేద్ 

51  ప్రయణలు చెయ్యమన్ 
చెబుతునానిరు. నాకు ఎన్ని  చెప్్తర్నన్,  
“మేము తమిళ్యన్సా సార్, తెలుగు 
అషంతగా చదవలేను. చాల్ సమయషం 
పడుతుషంద్” అనానిను. “అయితే మూడు 
ప్రయణలు చెయి్య” అనానిరు. 
అషందుకు చాల్ సషంతోషమేసషంద్. 
శిరడీకి వసా్తనన్ మొకుకాకోమనానిరు. 
నేను ఇషంటకొచిచి పటషం పెటుటుకోగానే, 
ఒకర్జు బాబా మా ఇషంటకి వచిచినటులు 
కలవచిచిషంద్.  ‘పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు 
యిచిచిన పటషం రూపషంలో బాబా  మా 
ఇషంటకి వచాచిరు’ అన్పషంచిషంద్. 
తరువాత మా బాబుకి చెవన్షంచి రక్తషం 
కారడషం తగిగుపోయిషంద్. ఇపుపాడు వాడికి 
55 సషంవతసారములు, ఇపపాట వరకు ఆ 
బాధ మళ్ళి రలేదు. తరువాత మేము 
శిరడి వెళ్లు బాబా దర్శనషం చేసుకున్, 
మా బాబు ప్ర ఐదుగురకి భోజనషం 
పెటటుషంచాము. పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార 
వాకుకాకి అషంత శకి్త వుననిద్.

కొన్నిర్జులకి నాకు వపరీతషంగా 
నడుము నొపపా వచిచిషంద్. డాకటుర్ దగగురకి 
వెడితే, ఆపరేషన్ చేయాలనానిరు. 
నాకు భయమేస ఒషంగోలు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారకి ఉత్తరషం  రసాను. 
అపుపాడు, ‘నలభై ర్జులు బాబా పూజ 
ఆపకుషండా చేసుకోషండి. మీవారన్ 
పూజ చేయమనషండి, మీరు పకకాన 
కూర్చిషండి. మెనసాస్ అయినా కూర్చిషండి, 

పషంచప్త్రలో నీళ్లు తీసుకున్, ద్న్లో 
వభూద్ వేస, నొపపా వుననిచ్ట 
ప్రతిర్జూ రసుకోషండి” అన్ జవాబు 
యిచాచిరు. మేము అల్గే చేసాము. 
మావారు నలభై ర్జులు పూజ చేశారు. 
నాకు నొపపా తగిగుపోయిషంద్. ఆయన 
మాకు నడిచే దేవుడు!  
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మావారకి ఆస్త తగాద్ వుషండేద్. 

ద్న్లో చాల్ భాగషం గవరనిమెషంటులోకి 
పోయేటటుటువుషందన్ మేము 
బాధపడుత, ఈ వషయషం పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారకి వననివషంచుకునానిము. 
“ఏషం భయపడకషండి, అద్ మీవైప్ 
వసు్తషంద్” అన్ చెప్పారు. ఆ తషండ్రి 
పలుకు ఎషంతగొపపాదషంటే, మాకు ఏమి 
నషటుషం లేకుషండా భూమి అషంత్ మాకే 
వచిచిషంద్.

సళ్లురుప్ట బాబా 
మషంద్రషంలో (అపుపాడు ప్క మాత్రమే 
ఉషండేద్) ర్జూ సేవ చేసుకునేద్న్ని. 
సాయషంత్రషం ఐదు గషంటలకి వెళ్లు, అషంత్ 
ఊడిచి, నీళ్లుజలిలు ముగుగు పెటటు, దీపషంపెటటు, 
ఆరతి చూసుకున్ వచేచిద్న్ని. మా 
ఇషంటన్షంచి రెషండు కిలోమీటరలు దూరషం 
ఉషండేద్. ఏదైనా ఉతసావషం వుషంటే 
మరనిడు పొదుదినని కూడా వెళ్లు ముగుగు 
వేసేద్న్ని. అల్ చాల్ సషంవతసారలు 
చేసాను. అషందుకేనేమో, బాబా గుడి 
పకకానే నాకు సథులషం ఇపపాషంచి ఇలులు 
కటటుషంచి యిచాచిరు బాబా. అదషంత్ 
ఎల్ జరగిషందో ఆలోచిసే్త ఇపపాటకి 
చాల్ ఆశచిర్యషంగానే ఉషంటుషంద్. మా 
దగగుర చాలినషంత డబుబులు కూడా లేవు. 
బాబా, మాసటురుగారు తలచుకుషంటే 
జరగన్ద్ ఏద్ ఉషండదు.

మా సళ్లురుప్టకు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు చాల్సారులు వచాచిరు. 
మా ఇషంటకి మూడుసారులు వచాచిరు. 
నేను నామషం చెపుపాకుషంటూ పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారకి వషండి పెటేటుద్న్న్. 
ఆయన ఇచిచిన బాబా పటాన్కే మా 
ఇషంట్లు పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు పూజ 
చేశారు. మావారు కూడా మాసటురుగారు 
వసే్త సేవ చేసుకునేవారు. నేను 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారన్ ‘సార్’ అన్ 

పలిచేద్న్ని. మా ఇషంట్లు ఇషంచుమిషంచు 
12 సషంవతసారముల నుషండి ప్రతి 
శుక్రవారషం సతసాషంగషం జరుగుతోషంద్. 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు ఎపుపాడు వచిచినా 
ఆయనకి నా బాధలనీని వెళలుబోసుకునే 
ద్న్న్. ఆయన ఒకకామాట అనానిరషంటే 
అద్ జరగి తీరవలసషందే. 

అరథుషంతరషంగా అషందరనీ వద్లి 
వెళ్లుపోయారు. సమాధ అయా్యరన్ 
తెలిసన వెషంటనే ఒషంగోలుకి వెళ్ళిము. 
అద్ తలచుకుషంటే  కల్, న్జమా 
అన్పసు్తషంద్. సమాధ తరువాత 
కూడా పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారు నాకు 
చాల్సారులు కన్పషంచారు.

ఇకకాడ చషంద్రబాబు అన్ ఒకతను 
ఉనానిడు. నేను ‘బాబు’ అన్ పలుసా్తను. 
నా కషంటే చిననివాడు. అతన్కి 
బటటులష్పు వుషంద్. భార్య, ఇదదిరు 
ఆడపలలులు. ఒకర్జు సాయిబాబా 
నా కలలో కనపడి “చషంద్రబాబున్, 
బటటులకొటుటు మూసెయ్యమను. ఇదదిరు 
ఆడపలలులకి పెళ్లు చేసెయ్యమను” అన్ 
చెప్పారు. నేను మరనిడు, బాబుతో ఈ 
కల సషంగతి చెప్పాను. అపపాటకి బటటుల 
కొటుటు వా్యప్రషం చాల్ బాగుషంద్. 
తను నామాట నమముక, “ఆ బాబా నాకు 
చెపపాకుషండా నీకషందుకు చెప్్తరు” అన్ 
కొటటుప్రేశాడు. కొనానిళళికి అతన్ 
భార్య చన్పోయిషంద్. తటుటుకోలేక బాగా 
ఏడుస్త వుషండేవాడు. అపుపాడు పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగారు నా కలలో కనపడి, 
“ఎషందుకు వాడు అల్ ఏడుస్త 
కూరుచినానిడు, ర్జుకొకచ్టకి పోయి 
సతసాషంగషం చేస రమమును,” అన్ చెప్పారు. 
అపుపాడు కలలోనే, “వాడు వనడు 
సార్, మీరే వాడికి చెపపాషండి” అనానిను. 
“లేదు, ఇద్ నువేవాచెప్పాలి” అనానిరు. 
మెలకువ వచాచిక  వాడి వషయషం 

బాబా, మాసటురుగారు నాకషందుకు 
చెపు్తనానిర్నన్..నేను వెళ్లు, వాడికి ఈ 
వషయషం చెప్పాను. “నువువా వనాని, 
వనక పోయినా మాసటురుగారు నాకు 
చెపపానద్ నీకు చెప్పాను. నీ ఇషటుషం” అన్ 
చెప్పాను.. తరవాత వారషం ర్జులలో 
ప్రతిర్జు ఒకొకకార ఇషంటదగగుర బాబు 
పోయి సతసాషంగషం చెప్పా ఏరపాటు 
పూజ్యశ్రీ మాసటురు గారే చేశారు.  
ఇపుపాడు సాయినగర్ లో 18 ఇళలులోలు 
సతసాషంగాలు జరుగుతునానియి.

ఇకకాడ ఎషంతమషంద్ జీవత్లో 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగార  వలలు 
బాగుపడాడుయి. ఆయన చెపపాన 
సషంప్రద్యషం ప్రయణ, సతసాషంగషం. 
ఇకకాడ అద్ చాల్ బాగా జరుగుతోషంద్.  
వారు సమాధ అయా్యక వారెషంత 
గొపపావార్ ఇషంకా బాగా తెలుస్తషంద్. 
పూజ్యశ్రీ మాసటురుగారకి  ఎటువషంట 
భేద్లు లేవు. అషందరకి సమానషంగా 
వార ప్రేమన్ అషంద్షంచారు. అటువషంట 
ప్రేమమూర్తన్ మళ్ళి చూడలేము. నా 
వరకు నాకు, నా దైవషం ఎవరషంటే 
ముషందు మాసటురుగారన్ చెపపా, 
తరవాతనే బాబాన్ చెప్్తను. పూజ్యశ్రీ 
మాసటురుగార అనుగ్రహము, ఆశీసుసాలు 
ఎపపాటకి ఇల్గే కొనసాగాలన్, ప్రథుస్త, 
వార కుటుషంబమషంతటకి కూడా 
హృదయపూరవాక నమసాకారములు 
తెలియజేసుకుషంటునానిను.

జై సాయి మాసటుర్!!
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వాట కారకులనుకునని వారపటలు 
భావాలు మారత్యి. ఈ మారుపా వార 
ప్రతి క్యలను, వాటకి మూలమన 
సషంకల్పాలనూ మారుపా చేయిసు్తషంద్. 
ఉద్హరణకు వశవామషంత్ 
భగవషంతున్ రూపమనని అవగాహనను 
న్త్య సత్సాషంగత్యము, పూజ, ధ్్యనము, 
సద్రగు్షంథ  పఠనలతో దృఢషం చేసుకుషంటే, 
మనకు చెడు చేసేవాడు అజ్ఞానషం 
వలన, మన ఋణానుబషంధషం 
వలన అల్ చేసు్తనానిరన్, ఆ 
రూపషంలో మనమిద్వరకు 
అజ్ఞానషంలో చేసనద్న్కి ప్రతిఫలషం 
మనమే అనుభవసు్తనానిమన్ 
గురు్తషండి, యథాశకి్త ఆ చెడును 
తపపాషంచుకోడాన్కి, ఆ వ్యకు్తలను 
ప్రేమతో, అవగాహనతో 
సషంసకారషంచుకోడాన్కి యతినిసా్తము. 
అయినా వారు చెడుచేసే్త ఓరుపాతో, 
ప్రేమతో ఊరకుషంటాము. 
భాగవతషంలోన్ భక్షుగీత యీ తత్వాన్ని 
చకకాగా చిత్రిసు్తషంద్.

కనుక యీ యోచనలోన్ 
భేదషంవలన వసు్తవుల, వ్యకు్తలపటలు మన 
భావాలు, ద్న్న్ బటటు వాటపటలు మన 
ఆచరణ ఉషంటాయి. ఇదే వ్యకు్తల మధ్య 
భేద్న్కి కారణషం. ఈ జీవత కార్యషంలో 
జ్ఞానేషంద్రియాలననివ న్మిత్తమాత్రమన 
పన్ముటులు మాత్రమే. యోచనాతముకమన 
మనసుసాలో భేద్ననినుసరషంచి 
జ్ఞానేషంద్రియానుభవాల ప్రభావషం 
భననిషంగా ఉషంటుషంద్.

మానవతవామా?..... దైవతవామా?

10వ పేజీ తరువాయి

అద్ మాత్రమే చాలదనీ, మనలోన్ 
దురుగుణాలను పోగొటుటుకోవాలన్ 
ఆయన బోధషంచేవారు. వాటన్ 
పోగొటుటుకోవడాన్కి వవేకషంతో 
ఆలోచిషంచడషం ముఖ్యమన్ చెపపా 
ప్రతివషయషంలోను ఎల్ ఆలోచిషంచి 
ఆయా గుణాలను పోగొటుటుకోవచ్చి 
ఆయన వవరషంచి చెప్పావారు. 
సామాన్యషంగా ఇతరులెవరూ 
చెపపాన్ ఈ వషయషం గూరచి ప్రతే్యక 
శ్రద్ధ వహషంచేవారు. కారణషం 
రగదేవాష్దులను, అహషంకార 
మమకారలను పోగొటుటుకోన్దే 
ఇటు సామాజక జీవనషం గానీ, అటు 
ఆధ్్యతిముక జీవనషం గానీ సక్రమషంగా 
వుషండడషం సాధ్యషంగాదన్ ఆయన 
నొకికా వకాకాణిషంచారు. నేడు ఈ సావారథు 
మమకారదులు, అసయాదుల 
వలననే సమాజషం ఎషంతగా 
అశాషంతికి గుర అవుతుననిదో మనషం 
ప్రత్యక్షంగా చూసు్తనానిము. ఇక వీటన్ 
పోగొటుటుకోకుషండా ఆధ్్యతిముకతలో 
ఎషంతగా అభవృద్్ధ సాషంధషంచినపపాటకీ 
అద్ అభవృద్్ధ ఏ వధషంగానూ 
కాజ్లదనీ, ద్న్వలన రవణాద్ 
రక్సులవలెనే తమ శకు్తలతో, 
ఆధ్్యతిముకత ప్రుతో సమాజ్న్ని 
ఇషంకా అశాషంతికి గుర చేయడమే 
అవుతుషందనీ, అషందువలన సమాజ 
పతనషం తపపాదన్ ఆయన చెప్పావారు.

సామాజక పరషంగా గూడ 
- సమాజషం బాగుపడడాన్కి 

అనేక సచనలు అషంద్షంచారు. 
వద్్యవ్యవసథును మారచిలన్, ఉప్ధ 
వ్యవసథును మారచిలన్, దూరదర్శన్, 
పత్రికలు, సన్మాలు ఇపుపాడునని 
వైఖరన్ మారుచికోవాలనీ, అవనీతికి 
అవకాశమివవాకూడదనీ, ధరముప్రబోధషం 
చేయాలనీ చెప్పావారు. కారణషం అవ 
అన్నిషంటకషంటే శకి్తవషంతమన ప్రచార 
సాధనాలు గనుక వాటన్ సరయైన 
వధషంగా ఉపయోగిషంచుకుషంటే 
సమాజషం బాగుపడడాన్కి ఎషంతో 
అవకాశముషంటుషందన్ చెప్పావారు. 
ప్రతివారూ సాటవారపటలు మానవతవాషంతో 
ప్రవర్తషంచాలన్, అషందుకు ‘సాటవారు 
మనకేద్ చేయాలనుకుషంటామో 
అద్ వారకి చేయాలి’ అనే సత్రాన్ని 
ప్టసే్త అషందరూ సుఖశాషంతులతో 
వుషండవచచిన్ ఆయన చెప్పావారు.

ఇవనీని వాచా బోధషంచడము 
మాత్రమే గాక ఆయన అన్నిషంటనీ 
ఉత్తమషంగా ఆచరషంచి చూప్రు. 
సకల జీవులపటలు ప్రేమ, శాషంతము, 
కరుణ, దయ, క్మ. మినుని వరగి మీద 
బడాడు మొకకావోన్ ధైర్యషం, సాహసషం, 
అకుషంఠిత దీక్, వజ్ఞాన సషంపద, భకి్త 
జ్ఞాన వైరగ్యములు - ఇవనీని ఆయన 
సహజ గుణాలు. మానవతవాము, 
దైవతవామూ మూరీ్తభవషంచిన ఆయన 
పరపూర్ణ మానవుడుగాక మరేమిట? 
అషందుకే ఆయన అవత్రపురుషుడు.

ఈ ఫిబ్రవర తొమిముద్ 2011న, 
ఆయన చెపపాన వాటన్ గురు్త తెచుచికున్ 
ఆచరస్త పరపూర్ణ మానవత్వాన్ని 
పొషందడాన్కి ప్రయతనిషం చేద్దిము.
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