




1సాయిబాబా మాసపత్రికజూన్ 2022

పూజ్యశ్రీ అలివేలుమంగమ్మ తలిలి  ప్రథమ ఆరాధనామహోత్సవ ప్రత్్యక సంచిక

సాయి మందిరాలలో
నాలుగు హారతులివ్వాలి

~పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ~

శ్రీ సాయి తాము మహాసమాధి చెందిన తర్వాతగూడ 
అెంతకుముెందు వలెనే నిత్యజాగరూకులై 

అప్రమత్తతతో భకు్తలను కాపాడుతెంటానని చపాపారు. 
ప్రపెంచమెంతటా లక్షలాది భకు్తల అనుభవెం నేటికీ 
దీనిని నిరూపిస్్తన్నది. ఇది శాశవాతెంగా నిత్యసత్యమై 
నిలుస్్తెందని వారి వాగాదానము. వారు సశరీరులై 
వున్నపపాటిలాగే నేడుకూడా వారికి, వారి చిత్రపటానికి 
భేదమే లేదని ఎెందరి భకు్తల అనుభవమో 
నిరూపిస్్తన్నది. 

అటిటి అనుభవెం యిెంకా కలగని వారి 
శ్రద్ధాభకు్తలలో యిెంకా లోపమున్నదని అర్థము.  
వారు సాయిచరిత్ర పార్యణ, వారి లీలాస్మరణ 
మరిెంత శ్రదధాగా కొనసాగిస్్త, తమకటిటి అనుభవెం 
ప్ర సా ది ెం చ మ ని 
హ ృ ద య పూ ర వా క ెం గా 
ప్రారి్థస్్తెండాలి. ఓరిమితో 
వేచి వుెండాలి. కారణెం 
మన అెంతరెంగెంలో ఒక 
పరిపాకెం వచ్చేలోపలే, 
అటిటి విశేషమైన 
అనుభవాలు మనకు 
ప్రసాదిస్్త చపపార్ని 
ఆవేశెం మనలో కలిగి 
మనెం అదుపుతపిపా 
మన జీవితవిధులను, 
లౌ కి క జీ వి తా ని ్న 
తారుమారు చ్స్కుని పతనమయ్్య 
ప్రమాదముెంటెంది. నిపుణుడైన వైదు్యడు సకాలెంలో 

మాత్రమే మెందిచిచేనటలు సాయికూడా సకాలెంలోనే 
తగిన అనుభవాలిసా్తరు. మనకటిటి అనుభవెం 
ప్రసాదిెంచి తరిెంపచ్యాలన్న ఆతరత మనకెంటే 
వారికే ఎకుకువగా వుెంటెంది. తనబిడ్డ వీలైనెంత 
ఎకుకువగా తిని హరిెంచుకోవాలన్న ఆర్టెం ప్రతి తలిలుకి  
వున్నటలు, తాను బోధిెంచిన విద్యనెంతటినీ శిష్్యడు 
శల్యగతెం చ్స్కోవాలని ప్రతి మెంచి ఉపాధ్్యయుడు 
ఆశిెంచినటలు.

ఇటిటి పరిపాకెం మనలో కలిగిెంచ్ది మన ఇెంటా, 
సా్థనిక సాయి మెందిరములోనూ వున్న చిత్రపటాలు 
- మనకిెంకా అనుభవెం కాకున్్న - వారి ప్రత్యక్ష 
రూపాలేనని గురు్తెంచుకొని, వారు మన స్వలను 
ప్రత్యక్షెంగా గమనిస్్తన్్నరన్న గురి్తెంపును నిలుపుకునే 

కెంకర్యమే. వీటిలో 
అతి బలీయమైనవి 
హారతలు.

శిరిడీలో సాయి 
భౌతికెంగా మన మధ్య 
నివసిస్్తన్న కాలెంలో 
భకు్తలు జరుపుకున్న 
న్లుగు హారతలు 
ఆరీతినే ఈన్టికీ 
కొ న సా గు త న్ ్న యి . 
అలానే దేశెంలో 
సా యి మ ెం ది ర్ ల నీ ్న 
న్లుగువేళలా నిత్య 

హారతలు జరిపిెంచడెం అతిముఖ్యెం.   ఎెంతటి 
ప్రతిభావెంతడైన గురువైన్, తననుెండి శ్రద్ధాసకు్తలతో 

శ్రద్ధాభక్తులతో హారతులను 
కొనసాగించని మిందిరాలలో 
క్రమింగా మహిమ లుపతుమవుతుింది. 
కేవలిం భౌతికమైన మిందిర 
వ్యవహారాలు అతిముఖ్యమై, 
నిరావాహక్ల మధ్య రాగద్వాషాలు 
బలీయమై, మిందిర వాతావరణిం 

కలుషితమౌతుింది.
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విద్యను కోరి ఆరి్జెంచగల శిష్్యలు లేనపుపాడు వారి జాఞానెం 
గుప్తెంగా వుెండిపోతెంది. అలానే శ్రద్ధాభకు్తలతో హారతలను 
కొనసాగిెంచని మెందిర్లలో క్రమెంగా మహిమ లుప్తమవుతెంది. 
కేవలెం భౌతికమైన మెందిర వ్యవహార్లు అతిముఖ్యమై, 
నిర్వాహకుల మధ్య ర్గదేవాషాలు బలీయమై, మెందిర వాతావరణెం 
కలుషితమౌతెంది.

ఆరతలు పాడేటపుపాడు మనము సాయిబాబా యొకకు ప్రత్యక్ష 
సాని్నధ్యెంలో వున్్నమని, వారు మనము పాడే హారతలను, మన 
భావాలను గురి్తస్్త తమ కృపాదృషిటిని తగురీతిన స్ర్యకిరణాలాలుగా 
మన హృదయ కమలాలపై నిలిపి, అవి వికసిెంచ్లాగా చ్స్్తన్్నరని 
గురు్తెంచుకోవాలి. ఉదయ(కాకడ)హారతి పాడేటపుపాడు మన 
హృదయాలలో అజాఞానమనే నిద్రమాటన వున్న సాయిని మనెం 
మేల్కులుపాతన్్నమని గురు్తెంచుకోవాలి. ఈ గురి్తెంపురూపెంలో 

న్రద, తెంబుర్ది మహరుషులు సరవాగతలై 
ఆయన మేల్కులుపుకు ఎదురు చూస్్తెంటారని 
ద్ని భావెం. ర్త్రి పవళెంపు(శేజ్)హారతి 
పాడేటపుపాడు వారు మన హృదయ మెందిర్లలో 
‘యానిశా సరవాభూతాన్ెం’ అన్న భగవదీగీతా 
శ్లుకెంలో చపిపానటలు యోగనిద్రలో శయనిసా్తరు 
అని గురు్తెంచుకోవాలి. యోగనిద్ర అెంటే ఏమిటో 
సాయిచరిత్ర చూస్్త బాగా తెలుస్్తెంది. 

నిత్యెం తెలలువారగానే హారతి అయా్యక 
ద్వారకామాయిలో తమచెంత కూరుచేన్న భకు్తలతో 
ఆ ముెందటిర్త్రి ఆయన ఎకకుడెకకుడి భకు్తలను 
ఏ ఏ ఆపదల నుెండి కాపాడినదీ, గతిెంచిన 
జీవులను ఉత్తమలోకాలకో, లేక జన్మలకో ఎలా 
తీస్కుపోయిెందీ ఆయన వివరిెంచ్వారు. 
కొదిదా కాలెంలో అవి యద్ర్్థలని ఋజువులు 
భకు్తలకు అెందేవి.  అెంటే వారి నిద్ర మన నిద్ర 
వెంటిది కాదు. వారు నిత్య జాగరూకులు. వారు 
కటికనేలపై పెండుకుెంటెంటే చూడలేక ఒక 
చకకుబలలునో లేక మెంచానో్న సమరిపాెంపజూచిన 
ఒక భకు్తనితో, “న్ వలె కను్నలు తెరిచి నిద్ెంచ 
గలవాడే సన్నని పాతగుడ్డపీలికలతో మసీదుకపుపా 
నుెండి వేలాడదీయబడిన చకకుపలకపై 
నిద్ెంచగలడు. నిత్యమూ నేను నిద్ెంచ్టపుపాడు 
మహలాసాపతితో మెలకువగా కూరుచేని తన చ్తిని 
న్ హృదయెంపై వుెంచి అకకుడ జరిగే న్మస్మరణ 
గురి్తస్్తెండమని చబుతాను. కానీ అతడు 
మధ్యలో నిద్ర తూగుతాడు” అన్్నరు. అెందుకని 
పై పరమసత్యము గురు్తెంచుకొనే ఆరతలు 
పాడుకోవాలి. 

ఇలా న్లుగుసారులు నిత్యమూ వారి ప్రత్యక్ష 
సాని్నధ్యము గూరిచే మనకు మనమే గురు్త 
చ్స్కుెంటెంటే క్రమెంగా ఆ సత్యెం మనకు 
అనుభవమవుతెంది. దీనికితోడు మనము 
ఏమి తిన్్న, త్రాగిన్, మొదట వారికరిపాెంచి, 
స్విెంచాలని కూడా సాయి స్చిెంచారు. భోజన 
సమయెంలో యథాశకి్త సరవాజీవ సవారూపియైన 
సాయికని కాకబలి ఇెంటి బయట విడిచివచిచే, 
మిగిలినది వారి ప్రసాదమన్న భావెంతో మనెం 
శ్రదధాగా భుజెంచాలి.
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గురావాజ్ఞ
సదుగీరువు ఇది చ్యమనిగాని, చ్యవదదాని గానీ 

చపిపానద్నిని గురువు యొకకు ఆజఞా అని, లేక 
గురువు యొకకు ఆదేశమనీ చబుతారు.

గురువు యొకకు ఆజఞా వాచా కావచుచే, లేక అనేక 
విధ్లుగా గూడ వుెండవచుచే.

ఈ వాకుకు ద్వార్ చపపాడెంలో గూడ గురువు 
అనేక విధ్లుగా చపపావచుచే. నెమ్మదిగా చపపావచుచే. 
గొణిగినటలు చపపావచుచే. పెదదాగా ఆజాఞాపిెంచినటలు 
చపపావచుచే. సౌమ్యెంగా చపపావచుచే. కోపెంగా గూడ 
చపపావచుచే. అరచినటలు చపపావచుచే. సెంకేతెంగా 
చపపావచుచే.

ఒకొకుకకుపుపాడు గురువు సెంజఞాలద్వార్ చపపావచుచే. 
కనుసైగల ద్వార్ 
చపపావచుచే, చ్తల ద్వార్ 
చపపావచుచే.

వారి ఆజఞాలు కొని్న 
కఠినెంగా వుెండవచుచే. 
కొని్న ఎెంతో స్లభెంగా 
ఆ చ రి ెం చ గ లి గే వి గా 
వుెండవచుచే.

ఆ దే శా లు 
అనేక రకాలు - 
పనులు చ్యమని 
ఆ దే శి ెం చ డ ము , 
స ెం సా కు ర్ లు 
మా రు చే కో వ ల సి 
వచిచేనవాటిని ఆదేశిెంచడము, బలహీనతలను 
పోగొటటికోవలసిన వాటిని ఆదేశిెంచడము మొ॥నవి.

ఒకొకుకకుపుపాడు యితరులద్వార్ గూడ గురువు 
ఆజాఞాపిెంచడెం జరుగుతూ వుెంటెంది.

అయితే సదుగీరువు అెందరికీ ఒకే విధమైన 
ఆదేశాలనివవారు. ఒకొకుకకురికి ఒకొకుకకు విధమైన 
ఆదేశాలనిసా్తరు. ఒకరికే ఒకసారి ఒకటి చ్యమని 
చబితే, మరొకసారి అదే చ్యవదదాని చబుతారు గూడ. 
ఎవరి సెంసాకుర్లకు తగిన ఆదేశాలనివవాడెం సదుగీరువు 
యొకకు ప్రతే్యకత.

దేహధ్రియై వున్న సదుగీరువు యొకకు ఆదేశాలను 
ఆచరిెంచడెం స్లభమేగాని సమాధి చెందిన గురువు 
యొకకు ఆదేశాలను గురు్త పటేటిదెలా? గురు్తపటిటిన్ 
ఆచరిెంచడెం కషటిమేమోనని కొెందరికి అనిపిెంచవచుచే.

కానీ సశరీరులుగా 
వున్న గురువు యొకకు 
ఆజఞాలను పాటిెంచడెం 
గూడ అెంత తేలికేమీ 
గాదు. ఎవరు ఏది చ్సిన్, 
ఏది మాటాలుడిన్ తమ తమ 
ఇషాటియిషాటిలననుసరిెంచ్ 
చ్స్్తెంటారు. అలా 
ఇ షా టి యి షా టి లు 
పనిచ్యడెం వలలు గురువు 
యొకకు ఆజఞాలో గూడ 
తమకు ఇషటిమైన వాటినే 
చ్స్్తెంటారు.

స దు గీ రు వు 
యొకకు సని్నధిలో వున్నవారైన్, లేనివారైన్ అలాగే 
ప్రవరి్తెంచడెం జరుగుతూ వుెంటెంది. గురు సని్నధిలో 

~పూజ్య గురుపత్ని శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ~

సద్గురువులు దృశ్యరూపింలో 
కొిందరికి కనిపించి ఆద్శించవచ్చు. 
మరికొిందరికి సవాప్న దర్శనాల 
ద్వారా ఆద్శాలను అిందిించవచ్చు. 
ఇింకొిందరికి ఇతర మహాతుముల 
ద్వారా గూడా ఆద్శించవచ్చు. 
కొిందరికి జీవితింలో జరిగే 
సింఘటనల ద్వారా గూడ ఆద్శాలు 

లభించవచ్చు.

(‘ఆచార్య భరద్వాజ కృతజఞాతా మహోతసావము’ సెందర్ెంగా పూజ్య గురుపతి్న జూలై 2013 సెంచికలో వ్రాసిన వా్యసము పునరు్మద్తము)
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జూన్ 2022

వున్నవారు నిరెంతరెం ఆయన వలలు 
జరిగే లీలలను చూస్్తన్నపపాటికీ, ఆయన 
మహిమ తెలుస్్త వున్నపపాటికీ ఆయన 
ఆజఞాలను - తమకు ఇషటిెంలేని వాటిని 
- పాటిెంచకపోవడెం జరుగుతూ 
వుెంటెంది. కారణెం - గురువు గెంభీరెంగా 
వుెండక మామూలు వ్యవహార్లలోను, 
కొని్న సెందర్్లలో యితరుల 
సలహాలను సీవాకరిెంచ్వారుగాను, కొని్న 
సెందర్్లలో ఇతరుల మాటలను 
వినేవారుగాను, ఇెంకొని్న సెందర్్లలో 
ఏమీ తెలియనివారుగానూ వుెండడెం 
వలలు వారి సరవాజఞాతవాము, సరవాశకి్తమతవాము 
వారి సని్నధిలో వున్నవారి మనస్లలో 
మరుగున పడిపోతాయి. అెందువలన 
వారికి గురువు పటలు చనువు ఏరపాడుతెంది.

మొదటోలు వున్న భయము, వినయ 
విధేయతలు కొరవడతాయి. వారి 
అెంతటి మహనీయులతోనూ మామూలు 
వ్యకు్తలతో వలెనే చనువుగా మాటాలుడడెం 
జరుగుతూెంటెంది. అెందుకని పెదదా 
విషయాలలోనే గాక, చిన్న విషయాలలో 
గూడ వారి ఆదేశాలను తమ ఇషాటిలకు 
వ్యతిరేకెంగా వుెంటే ఆచరిెంచకపోవడెం 
జరుగుతూెంటెంది.

అసలు గురువు యొకకు ఆజఞాలను 
ఎెందుకు పాటిెంచాలి? అని్నెంటినీ 
పాటిెంచడెం అవసరమా?

ఈ ప్రశ్నకు సమాధ్నెం అసలు 
ఆయనను ఎెందుకు ఆశ్రయిస్్తన్్నమో, 
స్విస్్తన్్నమో తెలిస్్తగాని అర్థెంగాదు. 
ఆయనను ఆశ్రయిెంచినపపాటికీ మనెం 
వారి ఆదేశాలను పాటిెంచకతపపాదు. 
అలా లౌకిక కోరికలకోసెం వారిని 
ఆశ్రయిెంచినపపాటికీ వారి ఆదేశాలను 
పాటిెంచలేకపోవడెం గూడ మహాత్మల 
చరిత్రలలో చూడవచుచే.

ఏ విషయెంలోనైన్ విలువ 
తెలిస్్తగాని ద్నిని మనస్ఫూరి్తగా 
పాటిెంచలేము. అలాగే సదుగీరువు 

యొకకు మహిమ, వారి వాకుకులలోని విలువ, ప్రభావము తెలిస్్తగాని 
ఆయన ఆజఞాలను ఆచరిెంచలేము. వారు మామూలుగా మాటాలుడినటలు 
అనిపిెంచిన ఆదేశాలలోనైన్ సరే మనకు ఎెంతటి శ్రేయస్సా ఇమిడి 
వుెంటెందో మొదటగా మనకు అర్థెంకావాలి. అెందుకు ఆయన చరిత్రలో 
మనకు లభెంచిన సెంఘటనలను స్మరిెంచుకోవడెం అవసరెం. పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారు చపిపానటలు నిరెంతర సాయిలీలల స్మరణ వలలు సాయి యొకకు 
ఔన్నత్యము మనకు అవగతమై ఆయనపటలు భకి్తశ్రదధాలు పెరిగి ఆయన 
మాటలయెందు విశావాసెం పెరుగుతెంది. అపుపాడు అని్న విషయాలలోనూ 
ఆయన చపిపానటలు ఆచరిెంచగలుగుతాము.

సదుగీరువు యొకకు ఆజఞాల ప్రకారెం నడుచుకుెంటే ఎలా 
వుెంటెందో, ఆచరిెంచకపోతే ఎలా వుెంటెందో, ఏమి జరుగుతెందో 
శ్రీ సాయి లీలామృతములో మనకు ఎనో్న ఉద్హరణలు కనిపిసా్తయి. 
సెందర్్నుసారెంగా మచుచేకు కొని్నెంటిని మనమికకుడ స్మరిెంచుకుెంద్ము.
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సదుగీరువు తమ వదదాకు లౌకిక కోరికల కోసెం 
వచ్చేవారికన్, పారమారి్థకత కోసెం వచ్చేవారికన్ - వారి 
కోరికలు తీరుస్్తనే వారి వారి సా్థయిని బటిటి, పరిపాకాని్న 
బటిటి వారికి తగిన ఆదేశాలనిచిచే, వారిని పారమారి్థకత 
వైపుకు తీస్కువెళ్్తరు. అదే వారి ప్రతే్యకత.

ఉద్హరణకు మహలాసాపతిని అతను చ్స్ 
సవార్ణకారవృతి్తని మానుకుని, పూజారిగా వుెండి, భక్షాటనతో 
జీవిెంచమని బాబా ఆజాఞాపిెంచారు. అతడలాగే చ్సి 
కృతారు్థడయా్యడు.

అలాగే హీడాబేగ్ అనునతనిని కణాడ్ సమీపెంలోని 
కెంటోనె్మెంట్ దగగీరకు వెళ్ళమని ఆజాఞాపిెంచారు. అతడాయన 
ఆజాఞానుసారెం ప్రవరి్తెంచి 
గొపపా మహాత్మడుగా 
రూ ప ెం ద్ డు . 
ఉపాసనీబాబాను న్లుగు 
స ెం వ త సా ర్ ల పా ట 
ఖెండోబా ఆలయెంలో 
వుెండమనడమేగాక అలా 
చ్స్్త తమ ఆధ్్యతి్మక సి్థతినే 
అతడూ పెందగలడని 
అభయమిచాచేరు సాయి. కానీ అతడు 3-1/2 సెం॥లు 
మాత్రమే వుెండగలిగాడని అతని చరిత్ర చూస్్త తెలుస్్తెంది.

అలాగే ఒకడు తనకు ఆతా్మనుభూతిని ప్రసాదిెంచమని 
ప్రారి్థెంచాడు. ఇపుపాడు సమయెం కాదని బాబా ఎెంతగా 
చపిపాన్ వినక తనకు అటిటి అనుభూతి అపుపాడే కావాలని 
పటటిబడతాడు. బాబా అతనివైపు తమ పిడికిలి విసిరి అటిటి 
అనుభూతిని అతనికి ప్రసాదిసా్తరు. కానీ అటిటి సి్థతిని అతడు 
భరిెంచలేక తిరిగి తీస్కోమని బాబాను ప్రారి్థసా్తడు. బాబా 
అలానే తిరిగి తీస్కుెంటారు.

ఈ విధెంగానే బాబా భకు్తలు కోరే లౌకికమైన 
కోరికలను గూడ ఎని్నెంటినో తీరేచేవారు. కొని్నెంటిని ఆయన 
ప్రసాదిెంచ్టపుపాడు వారికి కొని్న ఆదేశాలనిచ్చేవారు. 
కొెందరు వాటిని పాటిెంచి శ్రేయస్సాను పెందేవారు. 

వాటిని ఉలలుెంఘెంచిన వారు 
నషటిపోవడము, ఇబ్ెందులు 
పడడమూ జరిగేది.

ఉద్హరణకు మిలులు 
మేనేజరు పదవికి ర్జీన్మా 
చ్సిన సద్శివ తార్కుడ్ 
శిరిడీలో కొెంతకాలముెండి 
తిరిగి వెళ్ళడానికి బాబాను 
సెలవు కోర్డు. బాబా 

అతనిని పూన్ మీదుగా వెళ్ళమన్్నరు. అటాలు వెళ్్త ఖరుచే 
ఎకుకువైనపపాటికీ అతడాయన ఆజఞాను పాటిెంచాడు. అతనికి 

పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు శ్రీ 
సాయిబాబాను సశరీరులుగా 
దరి్శించలేద్. అయినప్పటికీ బాబా 
ఆయనక్ తమ ఆద్శాలనిచిచు 
ఆయన జీవితాని్న నడిపించారు.
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వెెంటనే పూన్లో ఉదో్యగెం వచిచేెంది.
అలాగే ప్రథమెంగా దరి్శెంచిన బలర్మ్ దురెంధర్ కు చిలిెం పీలచేమని 

యిచాచేరు బాబా. తన కలవాట లేకపోయినపపాటికీ అతడు బాబా ఆజఞాను 
పాటిెంచాడు. అతనిని బాధిస్్తన్న ఉబ్సెం అపపాటితో తగిగీపోయిెంది.

ఒకసారి న్న్ చెందోరకుర్, ద్సగణు శిరిడీ నుెండి బయలుదేరి 
బాబాను సెలవుకోర్రు. బాబా వారిదదారినీ భోజనెం చ్సి వెళ్ళమన్్నరు. 
కానీ భోజనెం చ్స్్త రైలు సమయెం మిెంచిపోయి రైలు అెందదని ద్సగణు 
భోజనెం చ్యకుెండానే బయలుదేర్డు. బాబా చపిపానటలు భోజనెం 
చ్సి బయలుదేరిన న్న్ వెళ్్ళవరకూ రైలు ర్నేలేదు. బాబా మాటను 
ఉలలుెంఘెంచిన ద్సగణు ఆకలితోనే వుెండవలసి వచిచేెంది.

ఒకసారి ఒక బ్రాహ్మణుడు తన ద్రిద్ర్యెం తీరచేమని బాబాను 
ప్రారి్థెంచాడు. ఆయన ఒక పటలుెం అతనికిచిచే, ద్నిని ఇెంటికి వెళ్్ళవరకూ 
విపిపా చూడవదదాని చపాపారు. కానీ అెందులో ఏముెందోనన్న కుతూహలెం 
ఆపుకోలేక మారగీమధ్యెంలోనే ద్నిని విపాపాడు. అెందులో మాెంసపు ముదదా 
ఉెండడెం గమనిెంచి అసహ్యెంతో అతడు ద్నిని ప్రకకునున్న కాలువలోకి 
విసిరేసాడు. అతడు చూస్్తెండగానే ఆ మాెంసపు ముదదా బెంగారెంగా మారి 
నీటిలో మునిగిపోయిెంది!

అలానే దీక్షిత్ బాలాభాటే కుమార్్తకు మెంచి పెళ్ళ సెంబెంధెం తెసా్తడు. 
బాబా వదదాెంటారు. అయిన్ అతడు మళ్్ళ మళ్్ళ అడగడెంతో బాబా, “అయితే 
యిచిచే చ్స్కో ఫో! ఏడుచేకో!” అెంటారు. బాబా ఆదేశాని్న పటిటిెంచుకోక ఆ 
పెళ్ళ జరిపిసా్తరు. ఆరు నెలలలోపే ఆ పెళ్ళకొడుకు మరణిసా్తడు.

పెదదా విషయాలలోనే గాదు, చిన్న చిన్న విషయాలలో గూడ 
ఒకొకుకకుపుపాడు బాబా మాటలు అెంతగా పటిటిెంచుకోకపోవడెం వలలు 

గూడ కొెందరు భకు్తలు ఇబ్ెందులకు 
గురయ్్యవారు.

ఉద్హరణకు ఒకసారి తాతా్య 
జజూరి వెళ్ళ వసా్తనెంటే బాబా “ఎెందుకెంత 
బాధ! వదుదా”, అన్్నరు. కానీ అతడు చనువు 
వలలు ఆయన మాటలు పటిటిెంచుకోక వెళ్ళ 
గుర్రపుబెండి తలక్ెందులవడెం వలలు 
దెబ్లు తగిలి బాధతో వెనుకకు తిరిగి 
ర్వలసి వచిచేెంది.

అలాగే ఒక మేకను నరకటానికి 
బాబా కతి్త తెమ్మని చపిపానపుపాడు, 
నరకమని ఆజాఞాపిెంచినపుపాడు కొెందరు 
అలా చ్యకపోవడము, మరికొెందరు 
అలా చ్యడానికి సెంసిదుధాలవడము 
బాబా చరిత్రలో చూసా్తము.

దీనిని బటిటి గురువు సశరీరులై 
వున్నపుపాడు గూడ ఆయన ఆజఞాలను 
పాటిెంచడెం అెంత తేలిక కాదనిపిస్్తెంది. 
గురువు సశరీరులుగా వున్నపుపాడే 
వారి ఆజఞాలను అమలు పరచడెం 
అెంత కషటిమైతే, ఇక సమాధి చెందిన 
గురువు యొకకు ఆజఞాలను పాటిెంచడెం 
ఎలా? అసలు గురు్త పటేటిదెలా? అని 
అనిపిెంచవచుచే.

కానీ సదుగీరువులు సమాధి 
అనెంతరెం గూడ భకు్తలకు ఆదేశాలు 
అెందిస్్తనే వుెంటారు. వారు కొెందరికి 
సశరీరులుగా దర్శనమిచిచే ఆజాఞాపిసా్తరు. 
చునీలాల్ ఆశార్మ్ భగత్ అనుభవెం 
యిెందుకు ఉద్హరణ.

సదుగీరువులు దృశ్యరూపెంలో 
కొెందరికి కనిపిెంచి ఆదేశిెంచవచుచే. 
మరికొెందరికి సవాప్న దర్శన్ల ద్వార్ 
ఆదేశాలను అెందిెంచవచుచే. ఇెంకొెందరికి 
ఇతర మహాత్మల ద్వార్ గూడా 
ఆదేశిెంచవచుచే. కొెందరికి జీవితెంలో 
జరిగే సెంఘటనల ద్వార్ గూడ ఆదేశాలు 
లభెంచవచుచే.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు శ్రీ 
సాయిబాబాను సశరీరులుగా 
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దరి్శెంచలేదు. అయినపపాటికీ బాబా ఆయనకు తమ 
ఆదేశాలనిచిచే ఆయన జీవితాని్న నడిపిెంచారు.

ఉద్హరణకు ఆయన వివాహెం విషయెంలో 
ఆయనకు శ్రీ చీర్లసావామి ద్వార్ను, శ్రీ పాకలపాటి 
గురువుగారి ద్వార్, శ్రీ పురనదాలాయ్ ద్వార్ ఆయనను 
వివాహెం చ్స్కోవలసిెందిగా 
ఆజాఞాపిెంచారు.

అలాగే విద్్యనగర్ 
(నెల్లురు జలాలు)లో 
ఆయన ఉదో్యగెం చ్స్్తన్న 
సమయెంలో ఆయన అకకుడ 
నుెంచి వెళ్ళపోవలసిన 
పరిసి్థతలు సెంభవిెంచాయి. 
వెళ్్ళలా, వద్దా అని ఆయన 
ఆలోచిస్్తెండగా ఒక వ్యకి్త 
వచిచే శిరిడీ ప్రసాదెం ఆయన 
చ్తిలో పెటిటి, “ఇక మీరు 
బయలుదేరవచుచే” అన్్నడు. 
అదే బాబా ఆదేశెంగా ఆయన 
సీవాకరిెంచారు.

పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు యిలా అెంటారు: “శ్రీసాయి 
లీలామృతములో శ్రీసాయిబాబా యొకకు లీలలు 
మనమెపుపాడూ చదువుతూనే వుెంటాము. అెందుకని 
అవి మనకు తెలియకపోవడమేమీ లేదు. కానీ వాటిని 
మన జీవితెంలో అనవాయిెంచుకోవడమెలాగో మాత్రమే 
తెలియడెం లేదు. సరిగాగీ తీస్కోగలిగితే మహాత్మల 
ద్వార్ను, వ్యకు్తల ద్వార్ను, సెంఘటనల ద్వార్ను, 
పరిసర్ల ద్వార్గూడ మనకు ఆయన ఆదేశము, బోధ 
లభస్్తనే వుెంటాయి”

ఆయన యిెంకా ఇలా అెంటారు: “నిజానికి 
శ్రీసాయిబాబా స్కు్తలనీ్న ఉపదేశాలే, ఆదేశాలే. ఆయన 
స్కు్తలను ఆచరిస్్త వెళ్తెంటే ఆయన ఆజఞాలను 
పాటిెంచినటేలు. అపుపాడు మనెం ఎెంతమేరకు ఆయన 
స్కు్తలను ఆచరిసా్తమో, అెంతమేరకు ఆయన అనుగ్రహెం 
మనకు లభస్్త వుెంటెంది.”

ఇెందుకు ఉద్హరణ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారే! బాబా 
స్కు్తలను ఆయన సెంపూర్ణెంగా ఆచరిెంచారు.

“పనిచయి్య, దేవుని న్మము ఉచచేరిెంచు; సద్రగీ్ెంథాలు 
చదువు”. ఆయన నిరెంతరెం ఏదో  ఒక పని చ్స్్తనే 
వుెండేవారు. సదగీెంథాలు పఠిస్్తనే వుెండేవారు. శ్రీసాయి 

న్మస్మరణ ఆయనకు నిరెంతరెం జరుగుతూనే వుెండేది.
“ఋణానుబెంధ్ని్న గురు్తపెటటికో, నీ దగగీరకు ఏ ప్రాణి 

వచిచేన్ ఆదరిెంచు”
ఆయన వదదాకు నిరెంతరెం ఎెంతోమెంది 

సమయాసమయాలు లేకుెండా వస్్తనే వుెండేవారు. కొెందరు 
కొన్్నళ్ళపాట, కొనే్నళ్ళపాట 
ఆయన సని్నధిలో వుెండేవారు. 
ఎవరినీ ఆయన నిర్కరిెంచలేదు. 
అెందరినీ ఆదరిెంచారు.

“భూమి విత్తను ధరిస్్తెంది, 
మేఘాలు వరిషుసా్తయి...” అని బాబా 
చపిపానటలు ఆయన ప్రతిఫలాని్న 
ఆశిెంచక తమ కర్తవా్యని్న తాము 
నిరవారి్తెంచారు.

“నినె్నవరైన్ ఏమైన్ అెంటే 
మాటకు మాట చపపావదుదా. ఎవడు 
నిెందను, దూషణనూ సహిసా్తడో 
వాడు న్కెంతో యిష్టిడు” అన్న 
స్కి్త ప్రకారెం ఎవరు తమను 

వ్యతిరేకిెంచిన్, దూషిెంచిన్ ఆయన చలిెంచలేదు. ఓరుపాతో 
సహిెంచారు.

నిజానికి మనము గూడ మన గురువైన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
ఆజఞాల ప్రకారమే నడుచుకోవాలని, ఆయన అనుగ్రహానికి 
పాత్రులము కావాలనే మనస్ఫూరి్తగా కోరుకుెంటాము. కానీ 
ఆయన ఆజఞా ఏమిటో తెలుస్కోలేకపోతాము. అర్థమైన్ 
ద్నిని పాటిెంచడమెలాగో చ్తకాదు. ఒకవేళ చ్తనైన్ మన 
ఇషాటియిషాటిలు అడుగడుగున్ అడు్డ తగులుతెండడెం వలలు 
ఏవేవో సాకులు అడ్డమేస్కుెంటెంటాము.

అలాగాక, మనకు సపాషటిెంగా వచిచేన ఆదేశాలుగాని, సవాప్న 
దర్శన్ల ద్వార్ వచిచేన ఆదేశాలుగానీ తపపాక పాటిెంచాలి. 
అెంతేగాక పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు చపిపాన స్కు్తలను గాని, 
శ్రీసాయిబాబా చపిపాన స్కు్తలను గానీ అమలుపరచడానికి 
యతి్నస్్తెంటే మన మాట, ప్రవర్తన మారడెం ప్రారెంభస్్తెంది. 
అపుపాడు మన సెంసాకుర్లలో క్రమెంగా మారుపా వస్్తెంది. 
అపుపాడు మనెం వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులమవుతాము.

ఈ కృతజఞాతా మహోతసావ సెందర్ెంగా పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
ఆదేశాలను పాటిెంచడానికి ప్రయత్నెం ప్రారెంభద్దాము. ఈ 
గురుపూరి్ణమ సెందర్ెంగా మనమిచ్చే ఈ దక్షిణకు మిెంచినది 
మరేమున్నది?

పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు చెప్పన 
సూక్తులను గాని, శ్రీసాయిబాబా 
చెప్పన సూక్తులను గానీ 
అమలుపరచడానికి యతి్నసతుింటే 
మన మాట, ప్రవరతున మారడిం 
ప్రారింభసతుింది. అప్్పడు మన 
సింసాకారాలలో క్రమింగా మారు్ప 
వసతుింది. అప్్పడు మనిం వారి 
అనుగ్రహానికి పాత్రులమవుతాము.
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జూన్ 2022

శ్రీ సాయిమాస్టర్ ! 
జై తాయిమాస్టర్ !!

~వేదమ్మ~

“న్ సమాధి మాటాలుడుతెంది. న్ 
మటిటి సమాధ్నమిస్్తెంది!” అని 

సమర్థసదుగీరువైన శ్రీ సాయిన్థులు అభయమిచాచేరు. 
అలా ఆయన పరిసమాపి్తలేని పరిపూర్ణ 
దతా్తవతారెంగా మన మధ్య నిత్యసత్యలై నిలిచారు. 
అెంటే మన నిత్యజీవితాలలో ఇపుపాడున్నటవెంటి, 
ఇకముెందు ర్బోయ్టటవెంటి సమస్యలని్నెంటికీ 
పరిషాకురమారగీెం ఆ సమర్థ సదుగీరువు లీలలలోను, 
బోధలలోను, ఆచరణలోను వున్నదన్నమాట. అయితే 
ఆ పరిషాకురమార్గీని్న మనెం తెలుస్కోగలగాలెంటే ఆ 
సమర్థసదుగీరువు లీలలను, బోధలను, ఆచరణను మన 
నిత్యజీవితాలలోని ప్రతి అెంశానికీ అనవాయిెంచుకుని 
ఆచరిెంచడెం నేరుచేకోవాలి. మనకు అలా  
అనవాయిెంచుకుని ఆచరిెంచ్ెందుకు కూడా ఆచరణే 
బోధగా కలిగిన మారగీదర్శకతవాెం కావాలి. కనుకనే 
ఆ దతా్తత్రేయసావామి ఒక వెంక సమర్థ సదుగీరువైన 
సాయిన్థునిగా, మరొకవెంక వారి ఉత్తమశిష్్యలైన 
పూజ్యశ్రీ ఎకికుర్ల భరద్వాజ మాసటిరుగారు, పూజ్యశ్రీ 
ఎకికుర్ల అలివేలు మెంగతాయారుగారు రూపాలలో 
అవతరిెంచి మనకు మారగీదర్శకులయా్యరు. 

సదుగీరువు తమను అనన్యెంగా చిెంతన చ్స్ 
భకు్తలను తమెంతవారుగా చ్సా్తరని శాస్తెం. సాయి 
కూడా, “ఎవరైతే ననే్న చూస్్త, న్ గురిెంచ్ చిెంతన 
చ్సా్తరో వారు న్లాగా మారిపోతారు!” అని చపాపారు. 
సాయి కూడా తమ గురువుకు అలా అనన్యెంగా 
స్వ చ్సి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులవడెం  ఆయన 
చరిత్రలో చూసా్తము. ఆ వాక్యెం అక్షరసత్యమనడానికి 
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పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి, పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి జీవితాలే 
నిదర్శనెం. శ్రీ సాయినే తమ శావాసగా నిలిపి, ఆయనను 
అనన్యెంగా చిెంతన చ్స్్త, ఆయననే స్విస్్త, ఆయన 
గురిెంచ్ మాటాలుడుతూ 
వారిరువురూ సాయియొకకు 
మరో రూపమై నిలిచారు. 
శ్రీ సాయిని వారి గురువు 
శిష్్యనిగా  సీవాకరిెంచినటేలు, 
శ్రీ సాయియ్ పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిని శిష్్యనిగా 
సీవాకరిెంచారు. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు తమ అనన్య 
చిెంతన చ్త, అనన్యమైన స్వ 
చ్త తమ గురువైన పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిని మెపిపాెంచి 
ఆయన చ్తనే ‘ఈమే న్ 
నిజమైన శిష్్యర్లు!” అని 
చపిపాెంచుకోగలిగారు. అలా 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
ఆమెను తమెంతటివారిగా 
చ్సి మన మధ్య తమ ప్రతిరూపెంగా నిలిపారు. బాబాకు, 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారికి, తమకూ భేదమేలేదని పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు భకు్తలకనో్న అనుభవాలిచాచేరు.

సమర్థసదుగీరువైన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు భర్తగా 
వారి జీవితెంలోకి ర్కముెందే సమర్థ సదుగీరువైన 
శ్రీ సాయిన్థులు అమ్మగారిని అనుగ్రహిెంచారు, 
ఆశీస్సాలెందిెంచారు. చాలా చిన్న వయస్సాలోనే 
ఒకసారి అమ్మగారు తమ ఇెంటికి దగగీరలో జరుగుతన్న 
శ్రీ సాయిబాబా సతసాెంగానికి వెళ్్ళరు. అకకుడవున్న 
శ్రీ సాయిన్థుని చిత్రపటెం చూడగానే ఆమెకు 
ఆనెందపారవశ్యెం కలిగి శరీరెం అదుపుతపిపాెంది. ఆ 
చిత్రమైన అనుభవెం అర్థెంకాక  ఆ చిన్్నరి అమ్మగారు 
వెెంటనే ఇెంటికి  వచ్చేశారు. ఆ ప్రభావెం కొెంతకాలెం 
వున్నదని, ఆ అనుభవెం వలన అపపాటోలు బాబా అెంటే 
కొెంచెం భయెంగా వుెండేదనీ అమ్మ న్తో చపాపారు.

కాలాెంతరెంలో ఆమె జలేలుళలుమూడి అమ్మకు భకు్తర్లై 
యుక్తవయస్సాలోనే ఆ మహాత్మర్లి స్వకు అెంకితమై,  
అనన్యెంగా చాలా సెంవతసార్లు స్విెంచారు. ఆ తరువాత 
కొని్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవడెంతో అకకుడనుెంచి 
ఆశ్రమెంవారు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని ఇెంటికి పెంపివేశారు. 

తన జీవితమెంతా జలేలుళలుమూడి అమ్మ సని్నధిలోనే 
గడిపేయాలని నిర్ణయిెంచుకున్న పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ఆ 
వియోగాని్న భరిెంచలేక చాలా బాధపడా్డరు. ఇక జీవితమే 

వ్యర్థమనిపిెంచిెందట ఆమెకు! 
ఆ సెందర్ెంలో 

అమ్మగారికి  సమర్థసదుగీరువైన 
శ్రీ సాయిన్థులు 
సవాప్నదర్శనమిచిచే, “నువువా 
న్ ద్నివి. అెందుకే 
నిను్న అనేక మిషలమీద 
అకకుడినుెంచి తపిపాెంచి 
ఇకకుడికి రపిపాెంచాను!” 
అని సపాషటిెంగా చపాపారు. ఆ 
సవాప్నెం వచిచేన క్షణెంనుెంచి 
వారిని అపపాటివరకూ 
కుదిపేస్్తన్న బాధెంతా 
తడిచిపెటటికుపోయిెంది. 
మనస్సా శాెంతి, ఆనెందము, 
ఉ తా సా హ ము ల తో 
నిెండిపోయిెంది. బాబా 

మీద భకి్త, కృతజఞాతలతో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి హృదయెం 
పులకిెంచిపోయిెంది. 

ఆ క్షణెంనుెంచి బాబా స్మరణ, స్వే ఆమె ఊపిరి. వారి 
ఇెంటిలో వున్న చిన్న పూజగదిలో నిరెంతరెం బాబా ధ్్యనెం, 
జపము, పార్యణ, స్వలలో మునిగిపోయార్మె. 
రోజెంతా తీవ్రమైన సాధనలో గడిపేవారు. సహజెంగా 
మితభాషి అయిన పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు అత్యవసరమైతే 
తపపా మాటాలుడేవారే కాదు! స్మరణతో మనస్ నిెంపుకుని 
మౌనెంగా ఇెంటి పనులలో తమ తలిలుకి సహాయపడడెం, ఆ 
తరువాత మిగిలిన సమయమెంతా తీవ్రమైన సాధన –  ఇదే 
ఆమె జీవితెం. వారి సోదరుని ఇెంటికి దగగీరలోనే మరో గది 
అదెదాకు తీస్కుని, కుటెంబానికి భారెం కాకుెండా పిలలులకు 
పాఠాలు చబుతూ తమ కాళ్ళమీద తాము ఆరి్థకెంగా 
నిలబడి, అవివాహితగా జీవితాెంతెం వుెండిపోయి, 
తీవ్రసాధనలో జీవితెం గడిపేయాలని నిర్ణయిెంచుకున్్నరు 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు. 

కానీ బాబా నిర్ణయెం మరోలా వుెంది! తమ 
ఉత్తమ భకు్తర్లికి తమ ప్రతిరూపమైనటవెంటి సమర్థ 
సదుగీరువులైన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారిని భర్తగా అనుగ్రహిెంచి, 
ఆమెను ఆయనకు  ఉత్తమ శిష్్యర్లిగా చ్సి ఇట 

పూజ్యశ్రీ అమముగారు తమ అనన్య 
చిింతన చేత, అనన్యమైన సేవ 
చేత తమ గురువైన పూజ్యశ్రీ 
మాస్టరుగారిని మెప్పించి 
ఆయన చేతనే "ఈమే నా 
నిజమైన శష్్యరాలు!" అని 
చెప్పించ్కోగలిగారు. అలా 
పూజ్యశ్రీ మాస్టరుగారు ఆమెను 
తమింతటివారిగా చేసి మన మధ్య 

తమ ప్రతిరూపింగా నిలిపారు.
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గురుశిష్యసాెంప్రద్యాని్న, అట పాతివ్రత్యధర్్మని్న 
పునఃప్రతిషి్ఠెంపచ్యటమే ఆ ప్రణాళక. తద్వార్ ఇదదారి 
అవతారకార్యెం మమేకమై ఉత్తమ గృహస్థధర్్మని్న 
నిలబెటటిడెం కూడా ఆ ప్రణాళకలో భాగమే! ధర్్మని్న 
పునరుదధారిెంచడమెంటే ఇదే కాబోలు! అదే వీరెందరి 
అవతారకార్యెం. 

మహాత్మలెందరూ సాయి ప్రతిరూపాలే గనుక ఆ 
ప్రణాళక ముెందే మహాత్మలెందరికీ తెలుసన్నమాట! కనుక 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారికి చీర్లసావామి చీర ప్రసాదిెంచడెం, 
పాకలపాటి గురువుగారు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారిని (ప్రత్యక్షెంగా 
పరిచయెంలేకున్్న) పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారికి అర్ధాెంగిగా 
స్చిెంచడెం ఆ లీలలోని 
భాగమే! అెంటే పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు వీరెందరికీ ముెందే 
తెలిసివుెండాలి. బాబా పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారిని ఈ వివాహెం 
చ్స్కోమని ఆదేశిెంచడెం 
చరిత్రలో చదివాము. 
అలాగే బాబా పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారికి సవాప్నదర్శనమిచిచే, 
“తాయీ! ఈ వివాహెం 
నేను జరిపిస్్తన్్నను” అని 
అభయమిచాచేరు. అలా ఆ 
సదుగీరువు ఆజఞాను భకి్తతో సీవాకరిెంచి పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
వివాహానికి అెంగీకరిెంచారు.

ఆ తరువాత పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి సాయి శిరిడీలో 
దర్శనమిచిచే, “నువువా మెదలక కూరోచే! అనీ్న నేను జరిపిసా్తను!!’ 
అని చపాపారు. ఆ సదుగీరువుని ఆజఞాను శిరసావహిెంచి 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు తమ జీవితాెంతెం ఆ  సపాృహలోనే 
నిలిచిపోయారు. కాలాెంతరెంలో వారి శరీర్నికి తీవ్రమైన 
వా్యధి వచిచే జీవితాెంతెం మెంచానికే పరిమితమవవావలసి 
వచిచేెంది. అయిన్ అమ్మగారు తొణకలేదు. ఆ వా్యధిని 
తగిగీెంచమని బాబాను ప్రారి్థెంచలేదు. అెంతేకాదు, మేము 
చిన్నపిలలులముగా వున్నపుపాడే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు శరీరెం 
చాలిెంచారు. అయిన్ అమ్మగారు చలిెంచలేదు. న్కు 

బాబా ఇలా ఎెందుకు చ్శారని 
కృెంగిపోలేదు. లౌకికెంగా 
ఎని్న కషాటిలు వచిచేన్ ఆమె 
దృఢెంగా నిలిచారు.  బాబా 
అని్నెంటినీ జరిపిస్్తన్్నరని 
ఆమెకు సపాషటిెంగా తెలుస్. 
బాబా అభయెంతో అత్యెంత 
ధీమాగా, ధైర్యెంగా జీవితాని్న 
గడిపారు ఆమె! అెందుకే 
క్షణక్షణము ఆ సదుగీరుని 
అెంతలేని కృపకు పులకరిస్్త 
జీవితమనే లీలానుభూతిలో 
ఆమె నిలిచిపోయారు! 
జీవితెంలోని ప్రతి 

సెంఘటన్… అది కషటిమైన్, స్ఖమైన్ సమర్థ సదుగీరులైన 

సమాధి అనింతరిం కూడా 
పూజ్యశ్రీ అమముగారు ఎిందరికో 
ప్రత్యక్ష దర్శనమనుగ్రహిించి 
మారగుదర్శకతవాిం చేశారు.  ఎన్్న 
ఏళ్లుగా తగగుని వా్యధులు పూజ్యశ్రీ 
అమముగారి సమాధి వద్దక్ వచిచు 
ప్రారి్థించ్క్ింటే తొలగపోయాయి. 
ఎిందరో భక్తుల కోరికలు, కషా్టలు 

తీరిపోతునా్నయి.
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సాయిలీలగా కనిపిెంచ్ది ఆమెకు! అచెంచలమైన 
విశావాసము వలన అమ్మగారికి జీవితెంలోని ఏ కషటిమూ 
కషటిెం కాకుెండా పోయిెంది. వారి జీవితెంలోని ప్రతిక్షణెం 
బాబా పటలు కృతజఞాతతో పులకిెంచిపోయిెంది.  

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు వివాహానెంతరెం తమకు 
సాయి అనుగ్రహిెంచిన  భర్త రూపెంలో ఉన్నటవెంటి 
సమర్థ సదుగీరుమూరి్త అయిన పూజ్యశ్రీ భరద్వాజులకు 
సరవాస్య శరణాగతి చెంద్రు. పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు 
విధిెంచిన తీవ్ర సాధనలను అకుెంఠిత దీక్షతో 
నిరవారి్తెంచార్మె. తమ శరణాగతితో, దీక్షతో ఆ 
సదుగీరువును మెపిపాెంచి ఆయనకు ఉత్తమ శిష్్యర్లై 
స్విెంచి తరిెంచారు. తమ సదుగీరుమూరి్త అయిన 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు సమాధిసి్థతలై శాశవాతలైన 
తరువాత ఆయన ప్రతిరూపమై నిలిచి ఆయన అవతార 
కార్్యని్న కొనసాగిెంచారు. ఆయనను నిరెంతరెం 
అత్యెంత శ్రద్ధాభకు్తలతో స్విస్్త, ఆయన బోధను తమ 
ఆచరణతోను, బోధలతోను, రచనలతోను,  దీక్షలతోనూ 
దశదిశలా వా్యపిెంపచ్సి ఆయన అవతార కార్్యనికి 
సారధి అయా్యరు. బాబాకు, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారికీ, 
తమకూ భేదమే లేదని తాము సశరీరెంగా వుెండగానే 
ఎెందరో భకు్తలకు ఎనో్న అనుభవాలిచాచేరు. 

గత సెంవతసారెం పూజ్యశ్రీ  అమ్మగారు శరీరెం 
త్యజెంచి విశవారూపులయా్యరు. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు శరీరెం 
చాలిెంచిన ఈ సెంవతసార కాలెంలో వారు నిత్యసత్యలని 
నిరూపిస్్త ఎనో్న లీలలు వారి సని్నధిలో జరిగాయి. 
ఇెంకా జరుగుతూనే వున్్నయి. సమాధి అనెంతరెం కూడా 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ఎెందరికో ప్రత్యక్ష దర్శనమనుగ్రహిెంచి 
మారగీదర్శకతవాెం చ్శారు.  ఎనో్న ఏళలుగా తగగీని వా్యధులు 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి సమాధి వదదాకు వచిచే ప్రారి్థెంచుకుెంటే 
తొలగిపోయాయి. ఎెందరో భకు్తల కోరికలు, కషాటిలు 
తీరిపోతన్్నయి. బాబా అభయమిచిచేనటేలు ఆయన 
ప్రతిరూపమైన పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి సమాధి, పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారి సమాధి కూడా భకు్తలతో మాటాలుడుతన్్నయి.. 
వారి మటిటికూడా సమాధ్నెం చబుతోెంది!  ఈ 
లీలావైభవెంలో, ఈ అవతారకార్యెంలో మరో 
మహత్తరమైన శకెం ఆరెంభమైెంది. అెందులో స్వకులమై 
వారిని స్విసా్తమో, సాక్షులమై మిగిలిపోతామో మనమే 
ఆలోచిెంచుకోవాలి!

 
జై సాయి మాసటిర్!
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 భగవంతునికి చెడు అంటేను,
చెడుకు భగవంతుడంటేనూ భయం

~పూజ్య గురుపత్ని శ్రీ అలివేలు మంగమ్మ~

“భగవెంతనికి చడు అెంటేను, చడుకు 
భగవెంతడెంటేనూ భయెం” అని బాబా 

స్కి్త. దీనిని గురిెంచి కొదిదాగా వివరిెంచుకుెంద్ము.
ఇెందులో మూడు అెంశాలు ముఖ్యెంగా యిమిడి 

వున్్నయి.
1) అసలు భగవెంతడెంటే ఎవరు?
2) మెంచి-చడు అెంటే ఏమిటి?
3) చడు అెంటే భగవెంతనికి భయమేమిటి?
భగవెంతడెంటే సకల సృషిటికీ మూలమైనవాడు, 

సకలాని్న సృషిటిెంచినవాడు. దవాెంద్వాతీతడు, కానీ 
దవాెంద్వాలను సృషిటిెంచాడు. అెంటే భగవెంతడు 
దవాెంద్వాతీతడైనపపాటికీ దవాెంద్వాలను సృషిటిెంచాడు. 
పగలు-ర్త్రి, వెలుగు-చీకటి, చలములు-అచలములు 
ఇలా అనీ్న దవాెంద్వాలే. అనీ్న వైవిధ్య భరితమైనవే. 
అలా ఆయనే సృషిటిెంచాడు. మరి వీటిలో మెంచి-
చడు ఏమిటి? ఆయన 
సృషిటిలో కొని్న మెంచివి, 
కొని్న మెంచివి కానివీ 
వున్్నయా? ఆయన 
సృషిటిలో వుెంటే 
వు ెం డ వ చు చే గా క , 
ఆయన దృషిటిలో గూడ 
వున్్నయా? ఉెంటే అవి 
ఏమిటి? అసలు ‘చడు’ 
అెంటే ఏమిటి? ‘మెంచి’ 
అెంటే ఏమిటి?

సృషిటిలో అనీ్న 
వైవిధ్యభరితమైనవే అయినపపాటికీ దేనికీ ఏదీ 
అడు్డర్దు. సృషిటిలో ప్రతి ప్రాణి గూడ భేద్లతో 

కూడి వుెంటెంది. అయిన్ వేటికవి వాటి వాటి 
సవాభావాలను బటిటి ప్రవరి్తస్్తెంటాయి. అెందుకని వీటికి 
వేటిమీద్ ప్రతే్యక ప్రభావముెండదు. సృషిటి వాటికి 
విధిెంచిన ధర్్మన్ననుసరిెంచి అవి జని్మెంచడము, వృదిధా 
చెందడము, నశిెంచడము జరుగుతూ వుెంటెంది.

అయితే మానవుడు గూడ అలాగే జని్మెంచినపపాటికీ 
అలోచిెంచగల మనస్సాగల అతడు వూరికే వుెండలేడు. 
కనుక సృషిటిలోని ప్రతిద్నిని గూరిచే తన శకి్త మేరకు 
ఆలోచిసా్తడు. తన పరిధిలో తెలుస్కుెంటాడు. అయితే 
అెంతటితో ఆగక కొని్నెంటిమీద ఇషటిము, కొని్నెంటి 
మీద అయిషటిము ఏరపారచుకుెంటాడు. అెంతటితో 
ఆగక తనకు ఇషటిమైన ద్నిని కావాలనుకోవడము, 
ఇషటిెంలేని ద్నిని వదదానుకోవడమూ చ్సా్తడు. ద్నితో 
కావాలనుకున్న ద్ని కోసెం తపన, ఆెందోళన 
పడతాడు. కావాలనుకున్నది లభస్్త సెంతోషము, 

లభెంచకపోతే దుఃఖము. 
ఒకవేళ కావాలనుకున్నది 
లభెంచిన్ ఆ 
సెంతోషెం ఎకుకువ 
కాలముెండదు. మరొకటి 
కా వా ల ని పి స్ ్త ెం ది . 
కనుక మళ్్ళ మొదటికే 
వస్్తెంది. అతడు 
కావాలనుకున్న ద్నిని 
పెందే ప్రయత్నెంలో పడే 
ఆర్టము, ఆెందోళన 
అతనికి మనశా్శెంతి 

లేకుెండా చ్సా్తయి. అెంతేగాక తాను కోరుకున్నది 
మరొకరికి లభస్్త వారిపటలు కోపము, అస్య, 

భగవింతుడు పరమానింద 
సవారూప్డు. నిత్యతృప్తుడు. ఇతర 
ప్రాణులక్ వలెనే మానవుని గూడ 
భగవింతుడు తానెలా సృషి్టించాడో 
అలా వుిండాలనే సృషి్టించాడు. 
మానవుడు ద్నికి భన్నింగా 

ప్రవరితుించడమే చెడు. 

(‘ఆచార్య భరద్వాజ కృతజఞాతా మహోతసావము’ సెందర్ెంగా పూజ్య గురుపతి్న మే 2012 సెంచికలో వ్రాసిన వా్యసము పునరు్మద్తము)

”

“
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దేవాషము కలుగుతాయి. ద్నివలన తనకు, ఇతరులకూ 
అశాెంతి కలుగుతెంది. దీనినే ‘చడు’ అెంటారు.

భగవెంతడు పరమానెంద సవారూపుడు. నిత్యతృపు్తడు. 
ఇతర ప్రాణులకు వలెనే మానవుని గూడ భగవెంతడు 
తానెలా సృషిటిెంచాడో అలా వుెండాలనే సృషిటిెంచాడు. 
మానవుడు ద్నికి భన్నెంగా ప్రవరి్తెంచడమే చడు. తనకు 
ప్రాపి్తెంచిన ద్నిని తృపి్తగా అనుభవిెంచక లేనిదేనికోసమో 
వెెంపరలాడడమే చడు. సృషిటిలో ఏ ఇతర ప్రాణీ అలా 
వెెంపరలాడదు. తనకున్న పరిధిలో తాను ఎదగడానికి 
ప్రయతి్నస్్తెంది. కానీ మానవుడు తాను పుటిటినపపాటి నుెండీ 
ఎదిగే ప్రయత్నెంలో అనేక విధ్లైన మానసిక భావాలను 
పెందుతాడు. అటిటి భావాలననుసరిెంచి అనేక కర్మలు 
చ్సా్తడు. వాటిలో మెంచి కర్మలు, చడు కర్మలు వుెంటాయి. 
మెంచి కర్మలు చ్యడెం వలలు తనకు, ఇతరులకూ 
శ్రేయస్సా, శాెంతి చ్కూరుతాయి. చడు కర్మలు చ్సినపుడు 
తనకు, ఇతరులకూ నషటిము, అశాెంతి కలుగుతాయి. 
ఉద్హరణకు ఒకడు మరొకరికి ఉపకారము చ్సాడని 
అనుకుెంద్ము. అెందువలన ఆ చ్సినవాడికీ, 
పెందినవాడికీ స్ఖశాెంతలు కలుగుతాయి. అలాగాక 
అపకారము చ్స్్త ఇరువురికీ దుఃఖము, అశాెంతి తపపావు. 
అదే భగవెంతని దృషిటిలో ‘చడు’.

అెంటే తనకు శ్రేయస్సాను, ఇతర జీవులకు శ్రేయస్సాను 
కలుగజేస్కుని స్ఖశాెంతలలో జీవిెంచమని మానవునకు 
మేధస్సాను ప్రసాదిస్్త, తాను సృషిటిెంచిన మానవుడు తనకు, 
ఇతరులకూ అశాెంతిని కలిపాెంచుకోవడమే భగవెంతని 
దృషిటిలో ‘చడు’. ఆ విధెంగా చడు చ్స్్తన్నవాడికి మెంచి 
చ్యడెం సాధ్యెం కాదు.

భగవెంతని సృషిటిలో సవాచ్ఛమైన నీరూ వుెంటెంది, 
బురదగూడ వుెంటెంది. నిపుపా, నీరూ వుెంటెంది. 
విషతల్యమైన చటలు వుెంటాయి. అమృతతల్యమైన 
వృక్షముల్ వుెంటాయి. అలా ప్రతిదీ పనికి వచ్చేదిగాను, 
పనికి ర్నిదిగానూ గూడ వుెంటెంది. అసలు సృషిటిలో 
పనికిర్నిదెంటూ ఏదీ లేదు. ఒకటి ఒక ద్నికి 
పనికిర్కపోవచుచే. మరొకద్నికి పనికి ర్వచుచే. ఇలా 
అనీ్న వైవిధ్యమైనవే అయిన్ అనీ్న పనికి వచ్చేవే.

విచిత్రమేమెంటే ఏ జీవీ తనకు పనికిర్ని(అవసరెం 
లేని) వాటి జోలికి పోదు, ఉపయోగిెంచుకోదు గూడా.. 
కానీ మానవుడు తనకు అవసరమైనవే గాకుెండా 
అనవసరమైన వాటికోసెం గూడ పరుగెత్తతాడు. బురదే 
బాగుెందని తలచి అెందులో దిగుతాడు. ఎెండమావులను 

నీరని భ్రమిెంచి వాటి వెెంట పరుగెత్తతాడు.
అెంతేగాక సావార్థెంతో ప్రతిద్నినీ సరియైన పదధాతిలో 
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ఉపయోగిెంచుకోక ఇతర జీవులకు, సాటి మానవులకూ 
కషటిము, నషటిము కలుగజేసా్తడు. అెంతటితో ఆగక ప్రకృతిని 
సైతెం సావార్థెంతో కలుషితెం చ్సా్తడు. ఛిన్్నభన్నెం చ్సా్తడు. 
పర్యవసానెంగా తన విన్శన్నికి, తకికున ప్రపెంచ 
విన్శన్నికి కారణభూతడవుతాడు. అదే భగవెంతని 
దృషిటిలో ‘చడు’ అెంటే.

ఇవిగాక మనలోని కుసెంసాకుర్లు, చడ్డ ఆలోచనలు 
గూడ ‘చడు’ అని చపపావచుచే. అెందువలన మనెం చ్స్ 
చడ్డ కర్మలుగూడ ‘చడు’ అని చపపావచుచే. ఇతరులకు 
చడు బోధిెంచడము, వారిని చడు ప్రవర్తనకు అలవాట 
చ్యడము, చడు వ్యసన్లకు బానిసలుగా చ్యడము 
గూడ చడు లక్షణాలే.

ఇక మూడవది - ‘భగవెంతనికి చడు అెంటే 
భయమేమిటి?’ అన్నది. అసలు భగవెంతడు 
భయపడతాడా? అన్నది ప్రశ్న. అసలు ఇకకుడ 
భయపడడము అెంటే అర్థమది కాదు. వెలుగుకు చీకటి 
అెంటేను, చీకటికి వెలుగు అెంటేనూ భయెం అన్నటలు. 
వెలుగు చీకటిని చూసి భయపడడమెంటూ వుెండదు. 
అయితే చీకటి వున్నచోట వెలుగు వుెండదు. అలాగే 
“చడు వున్నచోట భగవెంతడు వుెండడు, భగవెంతడు 

వున్నచోట చడు వుెండడానికి అవకాశెం లేదు” అని అర్థెం.
భగవెంతడు సదుగీణ సెంపను్నడు. స్గుణాలే 

ఆయన సవారూపెం. మరి ఆయన దగగీర దురుగీణాలు ఎలా 
వుెండగలుగుతాయి? కనుక దురుగీణాలు వున్న చోట 
స్గుణాలుగల ఆయన వుెండడెం సాధ్యపడదు.

అెంటే మానవునిలోని దురుగీణాలు, వాటివలలు వచ్చే 
దుర్లోచనలు, వాటివలలు చ్స్ దుషకుర్మలు, వాటివలలు కలిగే 
దుషఫూలితాలే భగవెంతని దృషిటిలో ‘చడు’. అవి మనలో 
వుెంటే మన చెంత ఆయన వుెండడు. కనుక మనలో 
పైన చపుపాకున్న దురుగీణాలు వుెంటే వాటిని సరిదిదుదాకునే 
ప్రయత్నెం చ్యాలి. అటిటి ప్రయత్నెం నిరెంతరెం చ్స్్త 
భగవెంతని చెంత మనము, మన చెంత భగవెంతడు 
వుెండేలా ప్రవరి్తద్దాము .

ఈ కృతజఞాతా మహోతసావ సెందర్ెంగా మనలోని 
దురుగీణాలను పారద్రోలుకోవడమే గాక, స్గుణాలను 
అలవరచుకునేలా, సతకుర్మలు చ్స్లా అనుగ్రహిెంచమని, 
శ్రీ సాయిబాబాను, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారినీ మనసార్ 
ప్రారి్థద్దాము.
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మాతృదేవో భవ!
ఈ విశావాని్న సృషిటిెంచిెంది భగవెంతడే. 

సృషిటిధర్్మలు తారుమారై నపుపాడు తిరిగి 
ఆ ధర్్మలను పునఃప్రతిషిటిెంచ్ెందుకు భూమిపై 
భగవెంతడు మహాత్మల రూపెంలో అవతరిసా్తడని 
పెదదాలు చబుతారు. అలా ఎెందరో మహనీయులు 
అవతరిెంచి మానవాళని తరిెంపజేశారు. వారి 
న్శ్రయిెంచిన భకు్తలు వారి అనుగ్రహెంతో 
స్ఖశాెంతలు పెందుతారన్నది, ఆధ్్యతి్మకెంగా 
పురోగతి చెందుతారన్నది మనకు ప్రత్యక్షెంగా 
కనిపిస్్తన్న సత్యెం.

తమ న్శ్రయిెంచిన భకు్తలకు యిహపర్లను 
ప్రసాదిెంచి అనుగ్రహిెంచ్ శ్రీ దతా్తత్రేయ సావామి యీ 
కలియుగెంలో శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులుగా అవతరిెంచి, 
ఆ ధ్ ్య తి ్మ క ెం గా 
నిద్రాణమైయున్న మానవ 
జాతిని మేల్కులిపి, 
పరమార్థెం వైపు  
నడిపిెంచ్ మారగీదర్శకులై 
వెలుగొెంద్రు. తన 
బోధలు, రచనల 
ద్వార్ జనులను 
ఉతే్తజపరుస్్త న్టికీ 
నేటికీ ధర్మ రక్షకులుగా 
నిలిచివున్్నరు. తమ 
ది వా ్య ను గ్ర హ ెం లో , 
దివా్యశీస్సాలతో ఆశ్రితల 
బాధలు బాపుతూ, 
కోరికలు తీరుస్్త వారి హృదయాలలో దైవమై 
నిలిచారు.

అెంతటి మహాత్మని సహధర్మచారిణిగా సా్థన్ని్న 
పెందిన మహనీయుర్లు న్ సోదరి అయిన మాతృశ్రీ 
అలివేలు మెంగతాయారు. శ్రీ భరద్వాజ భగవానుని 
అర్ధాెంగి మా అకకుయ్య అలివేలు మెంగతాయారుగారి 
పరమ  పుణ్యప్రదమైన జీవన విధ్న్ని్న గురిెంచిన 
సతా్యలను న్ అవగాహనకు అెందినెంత మేర న్కు 
తెలిసినవి మీతో పెంచుకొన్లన్నదే న్ యీ రచన 
యొకకు వుదేదాశెం.

గుెంటూరు జలాలు బాపటలు తాలుకా ‘మన్నవ’ మా 
సవాగ్రామెం. శ్రీ మన్నవ బాలకృష్ణ శర్మగారు, శ్రీమతి 
రెంగన్యకమ్మగారు మా తలిలుదెండ్రులు.  భగవెంతడు 
ఆధ్్యతి్మకత నేపథ్యెంగా గల కుటెంబాలను 
తాను మహాత్మని రూపెంలో అవతరిెంచటానికి 

తగిన ప్రదేశెంగా 
ఎను్నకుెంటారని పెదదాలు 
చపిపాన మాట సత్యెం 
అనటానికి నిదర్శనెం 
మా పూరీవాకులలో 
భగవెంతని ప్రత్యక్షెం 
గా వి ెం చు కొ న ్న 
జాఞానులు, భకు్తలు 
ఎెందరో వుెండటమే! 
మా తలిలుదెండ్రులు 
ర్మభకు్తలు. ఆ 
కారణెం చ్తనే శ్రీ 
అలివేలుమెంగమ్మగారు 
మా కుటెంబెంలో 

జని్మెంచారనటెంలో సెందేహెం లేదు.
చిన్నపపాటి నుెండి అకకుయ్య ధీర గెంభీర 

~శ్రీమత్ శ్రీదేవి~

తమ నాశ్రయిించిన భక్తులక్ 
యిహపరాలను ప్రసాదిించి 
అనుగ్రహిించే శ్రీ దతాతుత్రేయ సావామి 
యీ కలియుగింలో శ్రీ భరద్వాజ 
గురుద్వులుగా అవతరిించి, 
ఆధ్్యతిముకింగా నిద్రాణమైయున్న 
మానవ జాతిని మేల్కాలిప, 
పరమార్థిం వైప్  నడిపించే 

మారగుదర్శక్లై వెలుగింద్రు.
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హృదయుర్లు. ప్రతి విషయానీ్న నిశితెంగా 
పరిశీలిెంచ్వారు. ఇెంటి పరిసి్థతలను, యితరుల 
కషటిస్ఖాలను అర్థెం చ్స్కుని తన వెంతగా 
సహాయపడేవారు. 

మా తెండ్రిగారి పినతెండ్రి  శ్రీ మన్నవ సీతాపతిగారి 
కుమార్్త అనస్యమ్మగారు ర్జర్జేశవారీ ఉపాసనతో 
గొపపా తపసివానిగా, మహనీయుర్లిగా ఖా్యతిగాెంచారు. 
బాపటలు సమీపెంలోని జలేలుళ్ళమూడి కరణెంగారైన 
బ్రహా్మెండెం న్గేశవార్రావుగారితో వివాహెం జరిగాక 
ఆమె జలెలుళ్ళమూడి అమ్మగా ప్రసిదిధా కకాకురు. మా 
కుటెంబము, బెంధువులు ఆమె దర్శన్ర్థెం జలెలుళ్ళమూడి 
వెళ్ళవస్్తెండేవాళ్ళెం. మాయిెంటోలు ఎపుపాడూ జలేలుళ్ళమూడి 
అమ్మ గురిెంచిన విషయాలను చపుపాకొనడెం, 
భకి్తతో ఆమెను పూజెంచుకొనటెం, భకి్తతో ఆమె 
ప్రసాదెంగా యిచిచేన కుెంకుమ పెటటికుెంటెండటము 
- యిలా ఎపుపాడూ యిెంటోలు అమ్మ స్మరణే. ఇక మా 
అకకుయ్య అలివేలుమెంగమ్మగారయితే యిెంటోలును, 
బయట యిరుగు పరుగు పిలలులతో ఆటపాటలలో 
గడుపుతన్నపుపాడు కూడా నిరెంతరెం అమ్మ న్మస్మరణ 
చ్స్్తనేవుెండేవారు. ఆమెకు పాటలెంటే చాలా యిషటిెం. 
మా పెదదాన్నయ్యగారు శ్రీ మన్నవ బుచిచేర్జు శర్మగారు 
అమ్మ భకు్తలు. ఆయన జలేలుళ్ళమూడి అమ్మను స్్తతిస్్త 
ఎనో్న భకి్త గీతాలు వ్రాశారు. మా అకకుయ్య ఎపుపాడూ 
తన్మయతవాెంతో ఆ పాటలు పాడుకుెంటూ వుెండేవారు.

ఒకసారి మా కుటెంబ సభు్యల మెందరము 
జలెలుళ్ళమూడి వెళ్్ళము. అకకుడ కొని్న రోజులుెండి 
అెందరము తిరుగు ప్రయాణమైన్ము. అయితే 
మా అకకు మాత్రెం “నేను కొని్న రోజులు అమ్మ దగగీరే 
వుెండిపోతాను” అని చపిపా వుెండిపోవటెం జరిగిెంది. 
చాలాసారులు మా న్న్నగారు. జలెలుళ్ళమూడి వెళ్ళ ఆమెను 
యిెంటికి తీస్కుర్వాలని ప్రయతి్నెంచినపుపాడలాలు ఆమె 
దుఃఖిస్్త, అమ్మను వదలి వుెండలేనని చపపాటెంతో 
న్న్నగారు తనను యిబ్ెంది పెటటిటెం యిషటిెంలేక తిరిగి 
వచ్చేస్వారు. అలా 7సెం॥ల కాలెం గడిచిపోయిెంది.

మహాత్మల సని్నధిలో వుెండిపోవాలని చాలామెంది 
ఆశిసా్తరు. ఎెంతో మెందికి అలా వుెండిపోయ్ భాగ్యెం 
కూడా ప్రాపి్తస్్తెంది. అయితే ఆ సని్నధిని సదివానియోగ 
పరచుకొనేవారు ఎెందరు? 

అమ్మ సని్నధిలోవున్న ఏడు సెంవతసార్ల 
కాలెంలో మా అకకుయ్య ఒకకు క్షణెం కూడా అమ్మ స్మరణ 

మరువలేదు. స్ని్నతమైన తన శరీరెంతో  గృహనిర్్మణము 
వెంటి కఠినమైన పనులు - చఱువునుెండి బిెందెలతో 
నీళ్ళమోయటెం, భోజనశాలలో వడ్డనలు, విస్తళ్ళ ఎత్తటెం, 
స్ప్రభాత, పవళెంపు స్వలు, భజనలు - ఒకటేమిటి? తీవ్ర 
అన్రోగ్య పరిసి్థతిలో కూడా స్వలు మానలేదు. నియమెం 
తపపాలేదు. ‘జయహో మాతా! శ్రీ అనస్యా ర్జర్జేశవారి 
శ్రీ పర్తపారి’ అన్న న్మాని్న నిరెంతరెం పాడుకుెంటూ ప్రతి 
నిమిషెం అమ్మ సని్నధిని సదివానియోగెం చ్స్కున్న భాగ్యశాలి 
అలివేలు మెంగమ్మ గారు.

అలా 7సెం॥ల స్దీర్ఘకాలెం అమ్మ సని్నధి భాగా్యని్న 
పెంద్రు. చివరకు 1969వ సెం॥లో తీవ్ర అన్రోగా్యనికి 
గురైన కారణెంగా జలెలుళ్ళమూడి అమ్మ వైద్యెం నిమిత్తెం 
మాయిెంటికి బనగానపలెలుకు పెంపిెంచటెం జరిగిెంది.

జలేలుళ్ళమూడి నుెండి వచిచేన తర్వాత మా అకకుయ్య 
ఎపుపాడూ ఏదో పరధ్్యనెంగా కనిపాెంచ్వారు. ఏకాెంతెంగా  
ఏదో ఒక మూల కూరుచేని ఆలోచిస్్త వుెండేవారు. ఏ 
విషయెం మీద వుతాసాహెం లేదు. ఇెంటోలు ఎపుపాడూ సెందడి 
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వాతావరణెం. అయిన్ ఆ సెందడి ఆమె ఏకాెంతాని్న, 
మౌన్ని్న ఆటెంక పరిచ్వికాదు. ఆమె లోకెం ఆమెది.

అయితే ఆ రోజులోలు ఆ మౌనెం వెనుక ఆమె 
హృదయెంతో ఎని్న అగి్నపరవాతాలు బ్రదదాలౌతన్్నయో 
ఎవరికీ తెలియదు. అలా ఎన్్నళ్ళ ఆ బాధలో  గడిపిెందో 
కూడా ఎవరికీ తెలీదు.

ఒకసారి సెందర్వశాన ఆమె ఆ విషయమై యిలా 
చపాపారు:

“జలెలుళ్ళమూడి నుెండి తిరిగి ర్వటెం అనే విషయాని్న 
ఊహిెంచను కూడా లేను. అమ్మ నను్న “ఇెంటికి వెళ్ళ 
ఆరోగ్యెం కుదుటపడిన తర్వాత తిరిగి ర్మా్మ!” అన్నపుడు 
ఎెంత బాధ కలిగిెందో చపపాలేను. అమ్మను విడిచి 
బ్రతికేకెంటే మరణమే మేలనిపిెంచిెంది. ఇెంటికి తిరిగి 
వచాచేక మనసెంతా తీవ్రమైన బాధ, భరిెంచలేని వేదన. 
ర్త్రి, పగలు ఒకటే ఆలోచన ‘న్కీ జీవితెం ఎెందుకు?’ 
అన్నదే! రోజులు గడుస్్తన్్నయి, ఎెంతో భారెంగా. ‘ఈ 
బాధ యిెంకా ఎన్్నళ్ళ భరిెంచాలి?’ ఇదేన్ ఆవేదన!

ఒకన్డు యిెంటి వెనుక వరెండాలో ఒెంటరిగా 
కూరుచేనివున్్నను, గతెం నెమరు వేస్కుెంటూ, ఎెందుకలా 
జరిగిెంద్! అనుకుెంటూ. కొెంతస్పు గడిచిెంది. 
అకసా్మత్తగా న్ ఎదుట సాయిబాబా దర్శనమిచాచేరు. 
నిర్్ఘెంతపోయి చూస్్తన్్నను. “అమా్మ! జలెలుళ్ళమూడి 
నుెండి నిను్న యికకుడకు తీస్కువచిచేెంది నేనే. అెందుకు 
కారణెం వుెంది. అది ముెందు ముెందు నీకు తెలుస్్తెంది. 
బాధపడకు” అన్్నరు. అలా చపిపా బాబా అదృశ్యమైన్రు. 
బాబా మాటలు అతి సపాషటిెంగా వినిపిెంచాయి. నేను 
ఆ  దిగ్రా్్ెంతి నుెండి తేరుకోలేకపోయాను. ఏమిటిది! 
ఎెంత ఆశచేర్యెం! బాబా న్కు దర్శనమివవాటమా! అమ్మ 
ఎడబాటతో కుమిలిపోతూ ‘ఎెంత నిర్్గు్యర్లిని’ 
అని విచారిస్్తన్న న్కు సాయిబాబా దర్శనభాగ్యెంతో 
‘నేను నిర్్గు్యర్లిని కాదు, ఎెంతో అదృషటివెంతర్లిని’ 
అనుకొన్్నను. బాబా అభయమివవాటెంతో అప్రయత్నెంగా 
న్ వేదన తొలగిపోయిెంది. న్ మనస్ శాెంతిెంచిెంది. ఇక 
తిరిగి యథావిధిగా న్ తపోసాధన కొనసాగిెంచాను.”

ఈ విషయాలనీ్న అకకుయ్య చాలాకాలెం వరకు 
చపపాలేదు. ముఖ్యెంగా సాయిబాబా ప్రత్యక్ష సాక్షాతాకురెం 
పెందిన ఆమెను ఏవిధెంగా భావిెంచాలి? ఆమె తపస్సా 
ఫలిెంచి భగవతాసాక్షాతాకురెం ప్రాపి్తెంచిన తర్వాత ఆమె 
జీవితెం అదు్తమైన మలుపు తిరిగిెంది. శ్రీ భరద్వాజ 
గురుదేవుల ధర్మపతి్నగా నిర్ణయిెంచిన సాయిన్థుడు 

ఆమెను గృహిణిగా సెంసిదుధార్లిని చ్యటానిక ఆశ్రమ 
వాతావరణెం నుెండి తిరిగి గృహ వాతావరణెంలోనికి 
తీస్కొనిర్వటెం జరిగిెందనిపిస్్తెంది. బ్రహ్మచారిణిగా 
వుెండాలన్న ఆమె సెంకలాపాని్న అనుసరిెంచి ఆమె 
జలెలుళ్ళమూడిలో చ్సిన అఖెండ తపస్సాకు మెచిచే శ్రీ 
భరద్వాజ గురుదేవుల సహధర్మచారిణిగా నిర్ణయిెంచి, 
ఆశీరవాదిెంచారు శ్రీ సాయిన్థులు.

అకకుయ్యకు సాయిన్థుని సాక్షాతాకురెం జరిగిన 
తర్వాత కొనే్నెండులు గడిచాయి. ఆ కాలెంలో కూడా ఆమె 
నిరెంతర ఆధ్్యతి్మక చిెంతనలోనే గడిపేవారు. జపము, 
ధ్్యనము, పూజ, సద్రగీ్ెంథపఠన, సతసాెంగము - యివనీ్న 
చ్స్్తెండేవారు. బియ్యపు గిెంజలు ఒకొకుకకు గిెంజ 
న్మస్మరణతో ఏరుతూ అవి కొని్న కిలోలు అయా్యక 
వాటిని వెండి పులిహోర చ్సి  యిెంటిలోని వారము, 
యిరుగుపరుగు వారికే కాక ఊరిలోని బిచచేగాెండలుకు 
పెంచ్వారము. ఇలా ఆధ్్యతి్మక కార్యక్రమాలలో యిెంటిలో 
అెందరము పాల్గీనేవాళ్ళెం. 

ఇకకుడ శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవుల గురిెంచి, వారి 
సహధర్మచారిణి గురిెంచి సాయిన్థుని నిర్ణయెం 
తెలియజేయబడిన అత్యదు్త ఘటటిెం గురిెంచి 
ప్రసా్తవిెంచుకొెంద్ెం. శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులు  
కొెంతకాలెం జలెలుళ్ళమూడిలో వున్్నరు. వారు అపపాటికే 
శిరిడీ సాయిన్థుని అనుగ్రహెంతో దివా్యనుభూతిని 
పెందిన మహాత్మలు అయివుెండి కూడా, తన దివ్యతావాని్న 
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ఏమాత్రెం బయట పడనీయక సామాన్య మానవుని వలె 
వ్యవహరిెంచ్వారు. అయినపపాటికి ఆయనలోని దివ్యతవాెం 
దివ్యపుషపా పరిమళెంవలె అెందరికీ విదితమౌతూనే 
వుెండేది. జలెలుళ్ళమూడిలో వున్నపుపాడు ఆయన అెందరికీ 
ఆధ్్యత్మబోధలు చ్స్్తెండేవారు. శిరిడీ సాయిన్థుని 
గురిెంచి, వారి బోధలు, మహిమలు వివరిస్్తెండేవారు. 
వారి బోధలతో చాలామెంది సాయిన్థుని భకు్తలవటెం 
జరుగుతెండేది. అలాెంటి వారిలో మా కుటెంబెం 
కూడా ఒకటి. మేము. జలెలుళ్ళమూడి అమ్మతో పాట శ్రీ 
సాయిన్థుని కూడా ఆర్ధిెంచటెం ఆరెంభెంచాము. 

శ్రీ భరద్వాజ మాసటిరు గారి ద్వార్ సాయిబాబా 
గురిెంచి తెలుస్కొనటానికి ముెందే శ్రీసాయితో మాకు 
అనుబెంధెం వున్నదనటానికి మాకు గల కొని్న అనుభవాలు 
చపుతాను.

మా చిన్నతనెంలో మేము గుెంటూరులో 
వుెండేవాళ్ళెం. గుెంటూరులో మా న్న్నగారు జలాలు పరిషత్ 
పాఠశాల ఉపాధ్్యయులుగా పని చ్స్వారు. అపుపాడు 
మేము నివసిెంచ్ కొత్తపేటలో మా యిెంటి సమీపెంలో 
‘గడియారెంవారి వీధి’ అని ఒక వీధి వుెండేది. ఆ వీధిలో 
ఒక సాయిబాబా భకు్తర్లు ఉెండేవారు. ఆవిడ యిెంటోలు 
ప్రతి గురువారెం ప్రతే్యక పూజలు, భజనలు జరిగేవి. మేము 

అకకుడికి వెళ్తెండేవాళ్ళెం.  ఒక గురువారెం మా అకకుయ్య 
అలివేలు మెంగతాయారుగారు అకకుడికి వెళ్ళనపుడు అకకుడ 
వున్న పెదదా సాయిబాబా ఫోటో ఎదుట నిలబడగానే ఆమె 
శరీరెం బాగా బరువెకికు తాను బాహ్యస్మృతి కోలోపాతెండటెం 
గమనిెంచి,  గబగబా యిెంటికి తిరిగి వచ్చేయటెం 
జరిగిెంది. సాయిబాబాతో యిది ఆమెకు ప్రాపి్తెంచిన 
మొటటిమొదటి  అనుభవెం. ఈ విధెంగా మా యిెంటోలుని 
వారికి బాబాతో అనుబెంధెం ఆ భకు్తర్లి ద్వార్ కలిగిెంది. 
మా యిెంటోలు సాయిన్థుని పూజలు జరుగుతెండేవి. 
కొెంతకాలెం గడిచిెంది. ఆ తర్వాత విన్న శుభవార్త మాకు 
ఎెంత ఆనెంద్ని్న కలిగిెంచిెందో చపపాలేను. అదే శ్రీ 
భరద్వాజగారితో అకకుయ్య వివాహెం!

విశాఖపట్నెం సమీపెంలోని భీమసిెంగి ఆశ్రమెంలో 
నివసిెంచ్ ఒక మహాయోగీశవారుడు శ్రీ పాకలపాటి 
గురువుగారు. ఆయన శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులను 
పిలిపిెంచి, వివాహెం చ్స్కొమ్మని ఆదేశిెంచి అెందుకు 
తగిన కన్యగా శ్రీ అలివేలుమెంగమ్మగారిని స్చిెంచటెం, 
ఆమె గురిెంచిన వివర్లను కూడా చపపాటెం జరిగిెంది. 
నిజానికి మాకు ఆయనెవరో తెలీదు. మా కుటెంబసభు్యలెం 
ఎవరమూ ఆయనను దరి్శెంచి ఎరుగము. అలాెంటపుపాడు 
మా అకకుయ్యగారి గురిెంచిన వివర్లు ఆయనకలా 
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తెలుస్? దీనికి సమాధ్నెం - భూతభవిష్యత్ 
వర్తమాన్లెరిగిన యోగులకు అెందరి జీవితాలు తెరిచిన 
పుస్తకాలే! ఇెందులో ఆశచేర్యమేముెంది? ఆ తర్వాత శ్రీ 
భరద్వాజగారు తమ గురుదేవులు శ్రీ సాయిన్థుని నుెండి 
కూడా యిదే విధమైన ఆదేశెం పెందిన తర్వాత వారు 
ముెందుగా మా అకకుయ్యను తన అభప్రాయెం కోర్రు. ఈ 
సెందర్ెంలో ఆమె సపాెందన 
కూడా చాలా విలక్షణెంగా, 
విశిషటిెంగా వున్నదనటెంలో 
సెందేహెం లేదు. ‘వారికి 
చపిపాన వారు న్కు కూడా 
తమ ఆదేశెం తెలియపరచాలి 
కద్’ అనుకున్్నరట!

శ్రీ సాయి ఆమెకు సవాప్న 
దర్శనమిచాచేరు.  మేము 
గుెంటూరులో వుెంటన్న 
రోజులలో గుెంట గ్ెండ్ 
ఎదురుగా వుెండే స్ప్రసిదధా ఆెంజనేయసావామి గుడికి 
తరచు వెళ్్ళవాళ్ళెం. అకకుయ్య సవాప్నెంలో కొెందరితో కలసి 
ఆ దేవాలయానికి వెళ్లురట. గుడిలో ప్రదక్షిణలు చ్స్్త 
వుెంటే ఆ ప్రాెంగణెంలో కూరుచేని వున్న ఒక అవధూత 
ఆమెను దగగీరికి రమ్మని చ్తలతో సైగచ్సి పిలిచి ఆమె 
వెళలుగానే “మీ వివాహెం నేనే కద్ జరిపిెంచ్ది? నీకెందుకు 
సెంశయెం?” అన్్నరట! ఆమె నమసకురిెంచగానే ఆయన 
నవువాతూ, ర్ెండు చ్తలెతి్త ఆశీరవాదిస్్తెండగా మెలకువ 
వచిచేెందట! అెంతటితో ఆమె సెంశయెం తీరిెంది.

1975వ సెంవతసారెం మారిచే 6వ తేదీ 
కళ్్యణముహూర్తెంగా నిర్ణయిెంపబడిెంది.

1975 జనవరి 1వ తేదీన మరల శ్రీసాయి ఆమెకు 
సవాప్న దర్శనమిచాచేరు. అది కూడా బనగానపలెలులోని 
ఆెంజనేయసావామి గుడే! ఆ గుడిలో ఒక చోట శిరిడీ 
సాయిబాబా ఒక కురీచేలో కూరుచేని వున్్నరట! ఆయన 
గుడిలో ప్రదక్షిణలు చ్స్్తన్న అలివేలుమెంగమ్మను 
“తాయీ! ఇట ర్మా్మ!” అెంటూ చయ్్యతి్త పిలిచి ఆమెను 
ఆశీరవాదిెంచారు.

మరొక గొపపా విషయెం.
1975 మారిచే 6వ తేదీ తెలలువారు ఝామున 4 

గెంటలకు శ్రీ భరద్వాజగారి అన్నగారైన శ్రీ వేదవా్యస్గారు 
వచిచే శిరిడీ ప్రసాదెం తన సవాహసా్తలతో అకకుయ్యకు యిస్్త 

“నేను శిరిడి నుెండి నేరుగా యికకుడికే వచాచేనమా్మ!” 
అన్్నరు ఆమెతో! అలా కళ్్యణ దిన్న  శ్రీ సాయి  ఆమెకు 
ప్రసాదెం పెంపి ఆశీరవాదిెంచడెం ఎెంత అదు్తెం!

ఈ విధెంగా లోక కళ్్యణార్థెం శ్రీ భరద్వాజ 
గురుదేవులతో జరిగిన అలివేలుమెంగామాత కళ్్యణెం 
సాక్షాత్త భగవెంతడే జరిపిెంచటమనేది ఎెంతటి 

ఆ న ెం ద ద్ య క మై న 
విషయెం!

ఈ వివాహెం పూరి్తగా 
సాయిన్థుని పర్యవేక్షణలో 
జరిగిెందనటానికి ఎనో్న 
నిదర్శన్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా 
నిలిచిపోయాయి.

మా పెదదాన్నయ్యగారు 
టబాకో కెంపెనీలో 
పనిచ్స్వారు. ఆయనకు 
గుెంటూరునుెండి కరూ్నలు 
జలాలులోని బనగానపలెలు 

అనేవూరుకు బదిలీ అవటెం వలన మేము బనగానపలెలులో 
వుెండేవాళ్ళెం. బనగానపలెలులో మేమొక అదెదా యిెంటోలు 
వుెండేవాళ్ళెం. ఆ యిలులు చాలా పెదదాది. ముెందూ, వెనుకా 
వరెండా లుెండేవి. మధ్య ఒకద్ని తర్వాత ఒకటి న్లుగు 
విశాలమైన గదులు, ఉత్తరెం వైపున వున్న రోడు్డవైపు ప్రతి 
గదికీ కిటికీలుెండేవి. పెెండిలు న్లుగైదు రోజులున్నదనగా  
ఒక సెంఘటన జరిగిెంది. మధ్్యహ్నెం భోజనెం చ్సిన 
తర్వాత ఒక గదిలో విశ్ెంతి తీస్కుెంటన్న మా పెదదావదినకు 
కిటికీలోెంచి సాయిబాబా దర్శనమిచిచే “లేలే. ఇెంకా నిద్ర 
ఏమిటి? సమయెం లేదు. చాలా పనులున్్నయ్” అెంటూ 
కేకలేశారట! ఆమె బదదాకెంగా లేవకుెండా అలాగే పడుకొని 
వుెంటే మళ్్ళ మళ్్ళ  పెదదాగా అరుస్్త అని్న గదులలోని 
కిటికీలనుెండీ అవే మాటలన్్నరట. ఆమె ఆశచేర్యెంతో లేచి 
కూరుచేని అెందరీ్న పిలిచి, “బాబా వచాచేరు. మీరు చూశార్? 
అని్న కిటికీలలోెంచి గటిటిగా కేకలేస్్త నను్న నిద్రలెమ్మని 
అరుస్్తన్్నరు. మీకు వినిపాెంచలేద్?” అన్నది. సరిగాగీ అదే 
సమయెంలో విజయవాడ నుెండి శ్రీ అనెంతాచారు్యలవారు 
పెెండిలు  1975 మారిచే 6వ తేదీ అని నిర్ణయిస్్త పెంపిన 
టెలిగ్రాెం అెందిెంది. ఆవిధెంగా వదినను నిద్రలేపి పెెండిలు 
పనుల గురిెంచి తొెందరపెటిటి ‘ఈ పెెండిలు జరిపిస్్తన్నది నేనే’ 
అని స్చిెంచారు.

అపపాటికి పెెండిలురోజు  5 రోజులు మాత్రమే వుెంది. 

గుడిలో ప్రదక్షిణలు చేసూతు వుింటే 
ఆ ప్రాింగణింలో కూరుచుని వున్న 
ఒక అవధూత ఆమెను దగగురికి 
రమముని చేతులతో సైగచేసి పలిచి 
ఆమె వెళలుగానే “మీ వివాహిం నేనే 
కద్ జరిపించేది? నీకింద్క్ 

సింశయిం?” అనా్నరట!
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అెందుకే వ్యవధి తకుకువగా వుెండటెం వలన ఆమెను 
తొెందరపెడుతూ, పిలుస్్త ఆమెకు ప్రత్యక్ష దర్శనమివవాడెం 
ఒక లీల! అకకుయ్య జలెలుళ్ళమూడిలో వుెండగానే న్న్నగారు 
సవారగీస్్థలైన్రు. అెందువలన ఆ పుణ్యప్రదమయిన 
కన్్యద్న ఘటటిెంలో పాలుపెంచుకునే భాగా్యని్న పెందిన 
వదినగారికి సాయిన్థుడు తమ దర్శన మనుగ్రహిెంచి 
ఆశీరవాదిెంచడెం ఆమె జన్మజన్మల పుణ్యఫలెంగా తోస్్తెంది.

కను్నల పెండుగగా కళ్్యణెం జరిగిపోయిెంది. 
సాయిన్థుని ఆదేశెం మేరకు కొన్్నళ్ళ తర్వాత శ్రీ 
మాసటిరుగారు అకకుయ్యతో శిరిడీ వెళ్లుెందుకు బనగానపలెలు 
వచాచేరు. అెంతకు ముెందు ర్ెండు రోజులుగా ఆమెకు 
జవారెం. ప్రయాణెం చయ్యలేనేమోనని అనుకొన్్నరు. కానీ 
విచిత్రమేమెంటే శిరిడీ ప్రయాణానికి బయలు దేర్లని 
ముెందుగా నిర్ణయిెంచుకున్న తేదీన చిత్రెంగా నిద్రలేస్్తనే 
ఆమెకు జవారమే లేకపోగా కనీసెం నీరసెం కూడా లేకుెండా 
ఎపపాటి కెంటే కూడా ఎెంతో ఓపికగా వున్నదని చపిపా ఆమె 
ఉతాసాహెంగా శిరిడి కి బయలుదేరటెం జరిగిెంది.

ఎెంతో సెంతోషెంగా అలివేలుమెంగామాత శ్రీ 
భరద్వాజ సావామితో కలసి ఆ శిరిడీ యాత్ర దిగివాజయెంగా 
పూరి్త చ్స్కుని వచాచేరు.

శ్రీ అలివేలు మెంగమ్మ, శ్రీ భరద్వాజు గురుదేవుల 
కళ్్యణ వేడుకలలో ఎనో్న మహిమలు జరిగాయి. 

ముఖ్యెంగా ఆ వివాహెం జరిగిన ఆెంజనేయసావామి గుడి 
ప్రాెంగణెంలోని ఒక మెండపెంలో సాయిబాబా అకకుయ్యకు 
1975 జనవరి 1వ తేదీన సవాప్న దర్శనమిచాచేరు. ఆమె గుడిలో 
ప్రదక్షిణలు చ్స్్తెంటే మెండపెంలో కూరుచేన్న సాయిబాబా 
ఆమెను చయ్్యతి్త తాయీ! ర్మా్మ!’ అని పిలిచారు. 
మహార్ష్ట్ర దేశెంలో స్త్రీలను “తాయీ” అనే “మాయీ” అనే 
ఆ భాషలో పిలుసా్తరు. అకకుయ్య వెళ్ళ నమసకురిెంచగానే 
ఆయన ఆశీరవాదిెంచారు. ఆమె ఆయన తొడపై తలవాలిచే, 
ఆయన పాద్ల వదదానే నేలపై కూరుచేన్్నరు. సాయిబాబా 
ఆమె తలపై చ్యిపెటిటి నిమురుతూ ఆశీరవాదిస్్తన్్నరు.  
సవాప్నెం అెంతమయిెంది.

ఆ తర్వాత పెెండిలురోజున పెెండిలుకి ముెందు జరిగే 
గౌరీపూజ ఘటటిెం సరిగా సాయిబాబా సృప్నెంలో 
మెండపెంలో ఎకకుడయితే కూరుచేని దర్శనమిచాచేరో అదే 
ప్రదేశెంలోనే జరిగిెంది.

ఈ పెెండిలులో  న్ అనుభవెం కూడా చపా్తను - 
పెెండిలు జరుగుతన్నది. పురోహితల మెంత్రోచా్ఛరణలతో, 
బాజా భజెంత్రీలతో ప్రాెంగణెం మారుమ్రోగుతోెంది. నేను 
వేదికపైననే నిలబడి కళ్్యణాని్న తిలకిస్్తన్్నను. అలివేలు 
మెంగమ్మ, శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులు కళ్్యణశ్భతో, 
దివ్యకాెంతలతో వెలిగిపోతన్్నరు. ఎెంత దివ్యతేజస్సా 
వారి చుటూటి వున్నదో! న్ కళ్ళను నేనే నమ్మలేదు. 
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ఇది అతిశయోకి్త కాదు. న్ మనస్సా అెంతా చపపాలేని 
ఆనెందెం! నేను మైమరచిపోయాను. నిశచేలెంగా వాళ్ళదదారి్న 
చూస్్తన్్నను. వారి దివ్య రూపాలు తపపా న్కిెంక ఏమీ 
కనిపాెంచటెం లేదు. ద్ద్పు సపాృహ కోలోపాయాన్ అన్నటలు 
పరిసర్లేవీ స్సారణలో లేవు, నిజెంగానే న్కు ఒళ్ళ 
తెలియలేదు. ఒకటే ఆనెందెం. 
ఆ విెంత అనుభూతి ఒకకుటే 
నను్న ఆవరిెంచిెంది. ఇెంతలో 
న్ భుజెంపై ఎవరిదో చ్యి 
గటిటిగా తగిలినటలుయిెంది. 
ఉలికికుపడి చూస్్త “అకాకు!” 
అెంటూ మా చలెలులు 
అనస్య పిలుసో్తెంది. 
“అకాకు! ఏమిటీ? ఇకకుడే 
నిలబడా్డవ్? అవతల 
కాలేజీ లెకచేరరులు, హైస్కుల్ 
హెడ్-మిసె్రెస్, టీచరులు వచాచేరు. వాళ్ళకు కాఫీ టిఫినులు 
ఏర్పాటలు  చూడాలి కద్? పద పద” అెంటూ చ్యిపటిటి 
నను్న లాకకుళ్ళెంది. నేను బాహ్యప్రపెంచెంలోకి వచాచేను. 
అయిన్ చాలాస్పటి ద్కా న్కు ఆ విెంత అనుభూతి 
తొలగిపోలేదు. ఆ అనుభూతి తలచుకొెంటే యిపపాటికీ 
ఆశచేర్యెంగా, ఆనెందెంగా వుెంటెంది.

మరొక చిత్రమైన బాబా లీల యిలా వుెంది. ఎదురిెంటోలు 
వుెండే సరోజనిగారు అనే ఆమె మా కుటెంబెంతో 
చాలా సని్నహితెంగా 
వుెంటూ కుటెంబెంలో ఒక 
సభు్యర్లిగా కలిసిపోయిెంది. 
పెెండిలు పనులలో కూడా 
ఎెంతో సహాయెం 
చ్సిెంది. మాసటిరుగారిని 
పెెండిలు కొడుకును చ్స్ 
సమయెంలో మాసటిరుగారి 
తలిలుగారైన లక్ష్మిగారు 
ముెందు రోజే ర్వాలని 
అనుకున్్న,  వుదో్యగెంలో 
సెలవు దొరకక ముహూర్త 
సమయానికి కూడా ఊరు 
చ్రలేకపోయారు. అెందువలలు 
ఈ సరోజని గారే మాసటిరుగారిని పెెండిలుకొడుకుని చ్శారు. 
ఆమె మాసటిరుగారిని తమ యిెంటికి వచిచే సాయిబాబా 

పూజ చ్యవలసిెందిగా వేడుకున్నది. మర్్నడు తొమి్మది 
గెంటల సమయెంలో మాసటిరుగారు సాయిబాబా ఫోటో 
చ్తిలో పటటికుని ఎదురిెంటికి బయలుదేర్రు. అకకుయ్య 
ఆయనను వాకిలి ద్కా సాగనెంపటానికి ఆయన వెనకే 
నడుస్్త వస్్తన్్నరు, అలా వస్్తెంటే, అకకుయ్య పైట 

కొెంగు సాయిబాబా ఫోటోకు 
వున్న సీలకు తగిలి కొెంగు 
లాగినటలు అవటెం, అకకుయ్య 
విడిపిెంచుకొనటెం అలా 
న్లుగుసారులు జరిగిెంది. 
మాసటిరుగారు గేట ద్కా 
వచాచేరు. అకకుయ్య అకకుడే 
ఆగిపోయి “వెళ్ళ రెండి” 
అన్నది. మాసటిరుగారు “నిను్న 
కూడా రమ్మెంటన్్నరు, ర్!” 
అన్్నరు. నిజానికి అకకుయ్య 

ర్వాలని అనుకోలేదు. మాసటిరుగారు పిలవటెంతో ఆమె 
కూడా బయలుదేరిెంది. వాళ్ళ వెెంట నేను, మా అన్నయ్యగారి 
అమా్మయి కూడా వెళ్్ళము. మేము వెళ్్ళసరికి సరోజని గారు 
ఎదురొచిచే, ఆశచేర్యెంగా “మెంగా, వచ్చేశావా? మీ యిదదారికీ 
దెంపతి తాెంబూలెం యివావాలని నిన్ననే అనుకున్్నను 
కానీ  భరద్వాజ గారిని మాయిెంటికి రమ్మని పిలిచ్టపుడు 
నిను్న రమ్మని చపపాటెం మరచిపోయాను. ఇపుపాడే మీ 
యిెంటికొచిచే నిను్న పిలుద్దామని బయలుదేర్ను. ఇెంతలో 

మీరే వచాచేరు” అన్నది 
సెంతోషెంగా. వివాహెం 
తర్వాత దెంపతలైన 
శు భ స ెం ద ర ్ ెం లో 
మొటటిమొదటగా ఆతిథ్యెం, 
తాెంబూలెం యిదదారూ కలిసి 
సీవాకరిెంచటెంతో కళ్్యణ 
ఘటటిెం ముగిసినటలుయిెంది! 
ఇలా కళ్్యణెం 
నిరివాఘ్నెంగా, శుభప్రదెంగా 
సెంపూర్ణమయిెంది.

అయితే యీ విధెంగా 
యీ మహిమానివాతమైన 
కళ్్యణెం యిెంత అదు్తెంగా 

జరిపిెంచిెందెవరు? సకలలోక రక్షకుడు, సరేవాశవారుడు ఆ 
సాయిన్థుడే కద్?

మధ్్యహ్నిం భోజనిం చేసిన తరావాత 
ఒక గదిలో విశ్ింతి తీసక్ింటున్న 
మా పెద్దవదినక్ కిటికీలోించి 
సాయిబాబా దర్శనమిచిచు “లేలే. 
ఇింకా నిద్ర ఏమిటి? సమయిం 
లేద్. చాలా పనులునా్నయ్” 

అింటూ కేకలేశారట!

మాతృద్వి అలివేలుమింగమముగారు 
తన తపోమహిమతో 
మాస్టరుగారివలెనే ఎిందరో 
ఆపను్నలను కాపాడారు. కోరికలు 
తీర్చు కల్పవలిలుయై నిలిచారు. 
మోక్షగాములక్ ఎన్్న సాధనలు, 
దీక్షలు, నియమాలు విధిించి 
ఆధ్్యతిముకింగా ముింద్క్ 

నడిపించారు.
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జూన్ 2022

మన మాతృదేని అలివేలుమెంగమ్మ శ్రీ మాసటిరుగారితో 
వివాహ ప్రసా్తవన వచిచేనపుడు ఆమె ఆ విషయెంలో 
భారమెంతా బాబాపై వేసి తాను మౌనెంగా వున్న 
సమయెంలో “మీ పెెండిలు జరిపిస్్తన్నది నేనే” అెంటూ 
నిశచేయెంగా ఆమెకు తెలియపరచారు. ఆ తర్వాత సవాయెంగా 
యిెంటికి వచిచే వదినకు దర్శనమిచిచే ఆమెను పెెండిలు 
పనులకు తొెందరపెటాటిరు. ఆ తరువాత దేవాలయెంలో 
అకకుయ్య గౌరీపూజ చ్స్ ప్రదేశానికి ముెందుగానే వచిచే 
ఆమెను అకకుడ కూరోచేబెటిటి ఆశీరవాదిెంచారు.

కళ్్యణఘటటిెం ముగిెంపు దశలో వధూవరులు 
ఇరువురు దెంపతలైన సెందర్ెంగా ఆతిథ్యెం, 
తాెంబూలము వారిచ్ సీవాకరిెంపజేశారు. ఈ సెందర్ెంలో 
కూడా యిరువురినీ తానే సవాయెంగా వారి వెెంట వుెండి 
నడిపిెంచారు. ఈ విధెంగా సాయిన్థుడు ‘సత్యవాక్య 
పాలకుడు’ అన్న బిరుదుకు ఎెంతగా సరితూగుతారో, “ఈ 
వివాహెం జరిపిెంచ్ది నేనే” అన్న వాగాదాన్ని్న నిలుపుకొన్న 
విధ్నెం వలన నిరూపితమౌతెంది.

మాతృదేవి అలివేలుమెంగమ్మగారి జీవిత విశేషాలు 
చపాపాలెంటే, ముఖ్యెంగా ఆమె శ్రీ భరద్వాజ గురుదేవులు 
ప్రతిరూపెం అనవచుచే. శ్రీ మాసటిరు గారితో ఆమె వివాహెం 

జరిగిన తర్వాత ఆమె జీవిత విధ్నెం అెందరికీ తెరిచిన 
పుస్తకెం. ఆమె గృహస్థ ధర్్మని్న నూటికి నూరుపాళ్ళ 
ధర్మబదధాెంగా  నిరవారి్తెంచారు. మాసటిరుగారి అడుగుజాడలలో 
నడిచారు. వారిన్శ్రయిెంచ్ అసెంఖా్యక భకు్తలను 
కన్నతలిలుకెంటే మిన్నగా ఆదరిెంచారు. తన ఆచరణతో 
స్త్రీలకు మారగీదర్శకులయిన్రు.

అెంతే కాదు, మాతృదేవి అలివేలుమెంగమ్మగారు తన 
తపోమహిమతో మాసటిరుగారివలెనే ఎెందరో ఆపను్నలను 
కాపాడారు. కోరికలు తీరేచే కలపావలిలుయై నిలిచారు. 
మోక్షగాములకు ఎనో్న సాధనలు, దీక్షలు, నియమాలు 
విధిెంచి ఆధ్్యతి్మకెంగా ముెందుకు నడిపిెంచారు. 
భకు్తలనేవిధెంగా అనుగ్రహిెంచారోనన్న విషయాలను, 
న్కు తెలిసినెంతవరకు ఆమె ధర్మబదధామైన జీవితెం 
గురిెంచి మరొకసారి వ్రాసా్తను. ఇపపాటికి యిెంతటితో 
ముగిసా్తను.

జై సాయిమాసటిర్! 
జై దివ్యజనని అలివేలు మెంగమ్మ !!
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మాతృదేవి స్ృతులు
జై సాయిమాసటిర్!.. జై దివ్యజనని!..

శ్రీ శిరిడీ సాయిబాబా గురిెంచి ద్ద్సాహెబ్ 
కాపరే్డ ఇలా చపాపారు “ఈ రోజు ఆరతి 

సమయెంలో  శ్రీ సాయి ఎెంతో ప్రసన్నెంగా చిరునవువా 
ల్లికిెంచారు. ఆ నవువాలు చూడటానికి ఇకకుడ 
(శిరిడీలో) కొని్న సెంవతసార్లు అయిన్ ఉెండవచుచే. 
నేను ఆనెంద పారవశ్యెంలో పిచిచేవాడి లాగా చూస్్త 
ఉెండిపోయాను.” పై వాకా్యలు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి 
సరిగాగీ సరిపోతాయి. వారి చూపు, మాటలు, చిరునవువా 
మనలి్న - మన హృదయాలను పరవశిెంపజేసా్తయి. 
అదు్తమైన వారి రూపెం ప్రకృతిమాత వలె భకు్తల 
హృదయాలను పులకిెంప చ్స్్తెంది. 

న్కు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి సని్నధిలో అతి 
సమీపెంలో ర్ెండు, మూడుసారులు కూరుచేనే అవకాశెం 
కలిగిెంది. ఆ సమయెంలో న్ ప్రమేయెం లేకుెండానే 
న్ మనస్ ఎెంతో శాెంతిని, హాయిని అనుభవిెంచిెంది. 
శరీరెం కూడా చాలా తేలిక అయి్య స్ఖెం అనుభవెం 
అయిెంది. ఇలాెంటి అనుభూతి న్కు ఇెంతకుముెందు 
శ్రీ షిరిడి సాయి సమాధి మెందిరెం లోనూ, పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరు గారి సమాధి మెందిరెంలో తపపా ఎకకుడ అ 
అనుభవెం అవవాలేదు. దీని్న బటిటి అమ్మగారి యొకకు సి్థతి 
అర్థెం చ్స్కోవచుచే.

మాది గుెంటూరు జలాలు రేపలెలు దగగీర ‘నగరెం’ అనే 
ఊరు. నేను ఇెంటర్ చదివే రోజులోలు ఇెంచుమిెంచుగా 
1994 ప్రాెంతెంలో మావూరోలు ఒకతను శ్రీసాయిసని్నధి, 
శ్రీ సాయి లీలామృతెం గ్రెంథాలు ఇచాచేడు. అవి 
చదవడెం మొదలుపెటాటిక కొెంచెం కొెంచెం పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారి మీద భకి్తగౌరవాలు పెరిగాయి. 1996 
సెం॥ నుెంచి మావూరి ఆెంజనేయసావామి గుళ్లు 

సతసాెంగెం మొదలు పెటాటిము. తరువాత నేను పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారి దర్శన్నికి ఒెంగోలు వెళ్లును. 1996-
99 మధ్యకాలెంలో ర్ెండు, మూడుసారులు పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారిని ఒెంగోలు వెళలు దరి్శెంచుకున్్నను. ఒకసారి 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారితో సతసాెంగెంలో ఏవో ఇబ్ెందులు 
వస్్తన్్నయని చబితే పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి ఫోటో 
కూడా పెటటికోమన్్నరు. అెంతవరకూ మేము 
బాబా ఫోటోని మాత్రమే పెటటికునే వాళ్ళెం. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు చపిపానటలు పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి ఫోటో 
పెటటికోగానే ఇబ్ెందులు తొలగిపోయాయి.

2000 నేను M.Sc లో చ్రటానికి హైదర్బాదుకి 
వచాచేను. అపుపాడు కూకట్-పలిలులో వుెండేవాడిని. 2003 
నుెంచి అకకుడకు దగగీరలో వివేకానెందనగర్ వుెంటన్న 
శ్రీ న్ెంపలిలు బాబాగారిని దరి్శెంచుకునేవాడిని. కానీ 
కొెంత అసెంతృపి్తగా వుెండేది, ఎెందుకెంటే వారు 
ఏమీ మాటాలుడరు. మనెం ఏదన్్న చపుపాకోవాలన్్న, 
అడగాలన్్న కుదరదు. అెందువలలు ఒకరోజు, న్తో 
మాటాలుడి న్ భావాలు అర్థెం చ్స్కునే గురువు 
దొరికేలా చయ్యమని న్ెంపలిలు బాబావారికి మనస్లో 
చపుపాకుని శ్రీ సాయి లీలామృతెం పార్యణ 
మొదలుపెటాటిను. వారి సమక్షెంలో రోజూ కొెంత 
చదువుకునేవాడిని. పార్యణ పూర్తయ్్యలోపు 
న్ కోరిక నెరవేర్లనుకున్్నను. ఒకరోజు శ్రీమతి 
రమాదేవిగారు అకకుడకి వచాచేరు. ఇదదారెం ఒకళ్ళకి 
ఒకళ్ళెం పరిచయెం చ్స్కున్్నము. ఆ సెందర్ెంలో 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు మలాకుజగిరిలో వుెంటన్్నరని 
చపాపారు. న్కు అపపాటికి పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
హైదర్బాదులో వుెంటన్్నరని తెలిసిన్ ఎకకుడ 
వున్్నరో తెలియదు. నేను మహాత్మని సని్నధిలో 
సెంకలపాెం చ్స్కుని పార్యణ చ్స్కున్్నను కనుక, 

~శ్రీ ఆలపాటి శ్రీకంత్~
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న్తో మాటాలుడే గురువుగారిని ఇచిచేన న్ెంపలిలు బాబాగారికి 
ప్రణామాలరిపాెంచి మలాకుజగిరికి చ్రుకున్్నను.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి భూత భవిష్యత్ వర్తమాన్లు 
సగోచరమే అన్నది న్కు ఈ విధెంగా అనుభవెం. 2008 
సెంవతసారెంలో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు మలాకుజగిరిలో 
ఉెండేవారు. న్కు మెంచి ఉదో్యగెం కావాలని మనస్లోనే 
కోరుకున్్నను. వారి ఆశీస్సాలతో హైదర్బాద్ 
గచిచేబౌలిలోని ఇనోఫూసిస్ కెంపెనీలో ఉదో్యగెం వచిచేెంది. 
ఇని్న కెంపెనీలు ఉెండగా ఈ కెంపెనీలోనే ఎెందుకు 
వచిచేెంద్ అని అనుకునేవాడిని. తర్వాత పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మలాకుజగిరి నుెండి న్గోలు తరలి వెళ్లురు. నేను అపపాటోలు 
కూకట్-పలిలు లో ఉెండేవాడిని. న్గోలు స్మారు అకకుడి 
నుెండి 35 కిలోమీటరులు. అకకుడ నుెండి అపుపాడపుపాడు శని 
ఆదివార్లోలు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి దర్శన్నికి వచిచే వెళ్తెండే 
వాడిని. చాలా దూరెం అయిెంది. అెంతేకాక ట్రాఫిక్ వలలు 
తరచుగా వెళ్ళలేక పోయినెందుకు బాధపడే వాడిని. 
అనూహ్యెంగా 2010వ సెంవతసారెంలో మా ఆఫీస్ కొత్త 
బ్రాెంచ్ న్గోలు దగగీరలో పోచారెం లో ఏర్పాట చ్శారు. 
నేను 2011లో న్గోలులో నివాసెం ఏర్పాట చ్స్కుని 
తరుచుగా పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి దర్శనెం చ్స్కోగలిగాను.

జన్మనిచిచేన తలిలు నవమాసాలు మోసి కని 
పెెంచుతెంది. బిడ్డ పెరిగి పెదదావాడై అయ్్యవరకూ 
తెండ్రి కాపాడుతాడు. కానీ సదుగీరువు జీవితాెంతెం, 

జీవితానెంతరెం కూడా తోడుగా ఉెండి కాపాడుతారు. 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి గ్రెంథాలు ప్రచారెంలో భాగెంగా 
మేము ప్రతి గురువారెం శ్రీ సాయిబాబా గుడిలో గ్రెంథాల 
ప్రదర్శన, అమ్మకాలు చ్స్్తెండేవారము. వచిచేనవారికి 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి గురిెంచి, వారి గ్రెంథాల విశిషటిత 
గురిెంచి వివరిస్్త ఉెండేవాళ్ళెం. గ్రెంథాల సాటిల్ లో 
కూరుచేన్నపుపాడు అట ఇట పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు ఇరువైపులా ఉన్నటలు భావన చ్స్వాడిని. 
అపుపాడపుపాడు వారు నిజెంగా ఉన్నటలు అనుభవెం అయ్్యది. 
అలాగే బస్సాలో ప్రయాణెం చ్స్ సమయెంలో పకకున 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారు లేద్ పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ఉన్నటలు 
భావన చ్స్్త ఉెండేవాడిని. చాలాసారులు బస్ మొత్తెం నిెండి 
పోయిన్ న్ పకకున ఎవరు కూరుచేనేవారు కాదు. నేను 
న్ పేలుస్ లో చాలా ఒదిగి కూరుచేన్్న, పకకున మనిషి స్థలెం 
ఉన్్న ఎవరు కూరోచేకపోవడెం ఎెంతో చిత్రెం.

ఆర్తత్రాణ పర్యణులు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు. 
ఆపదలో ఉన్న వారిని ఆదుకోవడెంలో అమ్మగారి చర్యలు 
కడుసరళెంగా ఉెంటాయి. ఎవరైన్ ఆపదలో ఉన్నవారు 
వచిచే బాధలు చపుపా కున్నపుపాడు “ఆ బాగుెంటెంది” 
లాెంటి చిన్న పద్లు వాడేవారు. కొెంతమెందికి కొని్న 
పార్యణలు చపేపావారు. విచిత్రెంగా వారి సమస్యలు 
పరిషాకురెం అయ్్యవి. మా న్న్నగారు 2005లో 
ప్రమాదెంగా బ్రెయిన్ ఎటాక్ అయి్య హాసపాటలోలు ఉన్నపుపాడు 
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గురు బెంధువుల ద్వార్ అమ్మగారి నుెండి ఆశీస్సాలు 
తీస్కున్్నను. ప్రాణాపాయెం నుెండి మా న్న్నగారు 
కోలుకున్్నరు. మా పెదదాబా్యి మనెంత 3 య్ెండలు 
వాడిని యాకిసాడెెంట్ నుెంచి తృటిలో తపిపాెంచారు. అలాగే 
న్కు, న్ కుటెంబెంలోని వారికి కరోన్ వచిచేనపుపాడు 
అమ్మగారి ఆశీస్సాలతో అతి తకుకువ ఖరుచేతో, అతి తకుకువ 
ఇబ్ెందులతో బయట పడవేశారు.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు పేదవారికి, ఆపదలో 
ఉన్నవారికి ధనరూపెంలో, వస్్తరూపెంలో సహాయెం 
చ్స్్తెండేవారు. చలికాలెం రోడు్డ పకకున ఉెండేవారికి 
దుపపాటలు పెంచిపెటిటిెంచ్వారు, ఎెండాకాలెం చలివేెంద్రెం 
పెటిటిెంచ్వారు. చలివేెంద్రెంలో  కేవలెం మెంచి నీరే కాకుెండా 
ఇెంటికి వచిచేన అతిధిని ఎలా చూస్కుెంటామో అలా 
వచిచేన వారికి తరవాణి, మజ్జగ, పానకెం మొదలయినవి 
ఏర్పాట చ్యిెంచ్వారు. వచిచేనవారు అవి తాగి తృపి్తగా 
వెళ్లువారు. పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు త్రికరణశుదిధాగా స్వ ఎలా 
చ్యాలో నేరిపాెంచ్వారు.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి చ్త విరచితమైన ర్త్రి ప్రార్థనలో 
ఇలా ఉెంటెంది “మీస్వ చ్స్కునేెందుకు అవసరమైన 
శారీరక మానసిక పరిసి్థతలను పరిసర్లను ప్రసాదిెంచిన 
మీకు మా కృతజఞాతాపూరవాక నమస్సామాెంజలులు”. 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు భకు్తల యొకకు సతసాెంకలాపాలను 
తెలుస్కొని తగిన విధెంగా పరిసి్థతలను కలిపాెంచడెంలో 
దిటటి. నేను న్ వివాహానికి ముెందు న్కున్న చిన్నపాటి 
భకి్తకి అడ్డెంకి ర్ని అమా్మయితో వివాహెం కలగాలని 
కోరుకునేవాడిని. ఒకసారి పెళలుచూపులు అయిన తర్వాత 
ఫోటోని అమ్మగారికి చూపిెంచి “ఎలా ఉెంటెంది, 
అమ్మగారు” అని అడిగాను. అమ్మగారు “లక్షణెంగా ఉెంది” 
అని అన్్నరు. తర్వాత ఆమెతోనే న్ వివాహెం అవడెం, న్ 
భార్య స్ప్రియకు ఇెంతకు ముెందు బాబా సాెంప్రద్యెం 
ఏమీ తెలియకపోయిన్ మా పెళలు అయిన తర్వాత 
పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి గ్రెంథాలు పార్యణ చ్స్కొని 
శ్రీసాయిబాబా, పూజశ్రీ అమ్మగారు, పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారి 
పటలు భకి్తభావెం పెెంచుకొని న్కు ఎలలుపుపాడూ సహకారిగా 
ఉెండటెం నిజెంగా పూజశ్రీ అమ్మగారి అనుగ్రహానికి 
నిదర్శనెం.

చిన్న చిన్న విషయాలోలు కూడా  పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మన వెెంట నుెండి నీడలా కాపాడుతారు అని 
చాలాసారులు న్ విషయెంలో నిరూపణ అయిెంది. అపపాటోలు 
ప్రచారెంలో భాగెంగా గ్రెంథాలు పెంచ్వాడిని. నేను 

సార్యణ చ్స్ గ్రెంథెంపై పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి ఆశీస్సాలు 
వ్రాయిెంచుకోవాలని అనిపిెంచ్ది. కానీ కుదరలేదు. 
ఒకసారి శ్రీగురుచరిత్ర గ్రెంథాలు పెంచడెం కోసమని చాలా 
తీస్కున్్నను. వాటని్నటిని సరిదా పెడుతెండగా ఒక పేజీ 
గాలికి ఎగిరిెంది. ఆ పేజీలో ఏవో అక్షర్లు కనిపిెంచాయి. 
తీసి చూస్్త పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ఆశీస్సాలు వ్రాసి క్ెంద 
సెంతకెం పెటిటి వున్్నరు!!! అది చూడగానే ఆనెందెంతో 
న్ కళలు చమర్చేయి - పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు న్ మనస్లో 
వున్న కోరికను అలా తీర్చేరు.

ఒకసారి నేను  పార్యణ గ్రెంథాలు ఊరిలో 
పెంచడానికి నిమిత్తెం తీస్కువెళ్దామని గ్రెంథాలనీ్న పా్యక్ 
చ్స్కున్్నను సికిెంద్రాబాదులో ర్త్రి 9 గెంటలకు ట్రైన్ 
ఎకకువలసి ఉెంది నేను కూకట్ పలిలు నుెండి సిటీబస్సాలో 
రైలేవా స్టిషన్ చ్రటానికి కనీసెం ఒక గెంట సమయెం 
పడుతెంది. ఆఫీస్లో పని కారణెంగా లేట్ అయిెంది. ర్త్రి 
8 గెంటల 20 నిమిషాలకు సిటీ బస్ సాటిప్ చ్రుకున్్నను. 
ఎలాగైన్ ట్రైను అెందుకోవాలని అమ్మగారిని ప్రారి్థెంచాను. 
మెలలుగా గాలి వరషుెం ప్రారెంభమైెంది. 5 నిమిషాలోలు వరషుెం 
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పెదదాదయిెంది. న్ బస్సా వచిచేెంది. రోడలునీ్న వరషుెం వలన 
చాలావరకు ఖాళ్ అయా్యయి. కేవలెం బస్సాలు, కొని్న కారులు 
మాత్రమే వెళతన్్నయి. సాధ్రణెంగా సికిెంద్రాబాద్ 
రైలేవాస్టిషన్ చ్రుకోవడానికి గెంట సమయెం పడుతెంది. 
కానీ ఆరోజు కేవలెం అరధాగెంటలో చ్రుకున్్నను. నేను 
పరిగెతి్త ట్రైన్ ఎకికు కూరుచేన్్నను. అపుపాడు రైలు కదిలిెంది. 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి చపుపాకున్న ప్రార్థన ఫలిెంచిెంది.

శ్రీ ద్వారకబాబుగారి వివాహ నిశిచేతారధాెం కాకముెందు, 
ఇెంకా ఎవవారికీ ఈ విషయెం తెలియక ముెందు, పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు న్కు సవాప్నెంలో లయమ్మగారిని చూపిెంచి 
“ఈ అమా్మయి మా కోడలు” అని చపాపారు. న్కు చాలా 
ఆశచేర్యమేసిెంది. అలాగే తీర్థచరణ్ కి మూడు లేక 
న్లుగు సెంవతసార్ల వయస్సాలో అతనికి చలిలు పుటిటినటలు, 
తననెవరూ పటిటిెంచుకోవటెం లేదని గొడవ చ్స్్తన్నటలు 
న్కు కల వచిచేెంది. 5-6 సెంవతసార్ల క్తెం ఒక సవాప్నెం 
వచిచేెంది. అెందులో పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి బాగా అన్రోగ్యెం 
వచిచే ఆస్పత్రిలో చ్ర్చేరట. అెందరూ బాగా ఆెందోళన 
పడుతన్్నరట! మెలుకువ వచాచేక న్కు చాలా బాధేసిెంది. 
భయమేసిెంది. కానీ ర్ెండు, మూడు రోజుల తరువాత 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు మళ్్ళ సవాప్న దర్శనమిచాచేరు. అెందులో 
ఆమె బాగా ముసలివారుగా వున్్నరు. తెలలుచీర కటటికుని 
కూరుచేని వున్్నరు. అెంటే శరీరెం అెంతా ఆనెందమయి 
మాత లాగా వున్నది. కానీ ముఖెం మాత్రెం పూజ్యశ్రీ 

అమ్మగారిది! అపుపాడు న్కు చాలా దైర్యెం వచిచేెంది, 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి ఏమీ కాదని! చాలాకాలెం మనతో 
వుెంటారనిపిెంచిెంది. నిజెంగానే కొన్్నళ్ళకి పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారికి అన్రోగ్యెం చ్యడెం, ఆస్పత్రిలో చ్రటెం 
జరిగిెంది. అెందరూ భయపడుతన్్న నేను మాత్రెం 
భయపడలేదు. అనుకున్నటలుగానే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
క్షేమెంగా తిరిగి వచాచేరు! 

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు అతి కిలుషటిమైన ఆధ్్యతి్మక 
విషయాలను అతి సరళమైన భాషలో వివరిెంచడెం 
వారిచ్ రచిెంచబడిన వివిధ వా్యసాలలోను, వారు 
ప్రవచిెంచిన వివిధ అనుగ్రహభాషణలలోను చూడవచుచే. 
ఉద్హరణకు వారిచ్ రచిెంచబడిన ‘న్కేెం కావాలి’ అనే 
వా్యసెంలో “మనకు ఏెం కావాలి?” అనే విషయాని్న  ఈ 
విధెంగా ఒక ఉద్హరణతో అెందరికీ అర్థమయ్్య విధెంగా 
చపాపారు:- “కోరుకున్న ఉదో్యగమే కావాలి. అలాగే మనెం 
కోరుకున్నటలుగానే భర్త, లేక భార్య, ఇలులు, వాకిలి ఇవనీ్న 
కావాలి. అలా ఉెండకపోతే అసెంతృపి్త చెందుతాము. 
అెంటే మనకు ఏదైన్ ఉెంటే సరిపోదు, మనెం కావాలి 
అనుకున్నటేటి కావాలి”.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు కోరికలు తీరేచే కొెంగు బెంగారెం, 
ఆరు్తలు భాధలు తీరేచే  అనఘా దేవి, సాధకులకు సదుగీరువు, 
లోకానికి జగదుగీరువు. 
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మాతృదేవి దివ్య సనినిధిలో 
నిత్యసేవలు

పూజ్య గురుపతి్న శ్రీ అలివేలుమెంగమ్మ 
మహాసమాధి మెందిరము  “మాతృదేవి దివ్య 

సని్నధి”  లో  ప్రతి నిత్యము జరుగుచున్న  నిత్యస్వలలో  
వివిధ ఊరలు నుెంచి భకు్తలు బృెంద్లుగా వచిచే స్వలు  
చ్స్కుెంటూ ఎెంతో శాెంతిని  అనుభవిస్్త; ఆ 
దివ్యసని్నధిలోనూ,  తిరిగి ఇెంటికి వెళలున తరువాతనూ 
ఎనో్న అనుభవాలను  కూడా పెందుతన్్నరు.   

పూజ్యశ్రీ  అమ్మగారు భౌతికెంగా మన మధ్య 
ఉన్నపుపాడు, నిత్యమూ పూజ్యశ్రీ మాసటిరుగారికి, శ్రీ 
సాయిన్థునికి  ఏ స్వ ఏ సమయానికి  ఎలా 
చ్స్వారో   శ్రీ ద్వారకబాబుగారు తెలియజేశారు. అలా 
బాబుగారు  చపిపాన ప్రకారమే ‘మాతృదేవి దివ్యసని్నధి’ 
లో కూడా మనమెందరెం స్వ చ్స్కొనేలాగా ఏర్పాట 
చ్సారు.  అదే విధముగా  అని్న బృెంద్ల వాళ్ళ 
చ్స్కుెంటన్్నరు.     

గురుపుత్రులు శ్రీ ద్వారకన్థ్ జాఞానేశవార్ గారు, 
పూజ్యశ్రీ అలివేలుమెంగమ్మ తలిలు సని్నధిలో స్వలు 
చ్స్కునే విధ్న్ని్న  ఇెంకా ఈవిధెంగా వివరిెంచారు:

“సని్నధిలో స్వలు ఎెంతో చకకుగాను, భావెంతోనూ 
జరగాలి. అెందరికి స్వచ్స్కునే అవకాశెం ర్వాలి. 
అెంతేకాక మన తరువాత తర్ల వారికి కూడా ఈ 
విధ్నెం అలవడాలి.

కొెందరి మహాత్మల ఆశ్రమాలలో  ద్నికి 
సెంబెంధిెంచిన సన్్యస్లే స్వ చ్సా్తరు, కొని్న 
పుణ్యక్షేత్రాలలో స్వలకు  పూజారులను నియమిస్్త, 
భకు్తలు దర్శనెం చ్స్కుని వెడతారు. ఇెంకొని్న చోటలు 
స్వలకు వ్యకు్తలని నియమిెంచడమే కాకుెండా, 
స్వకులు కూడా వచిచే స్వ చ్స్కుెంటారు! 

మనెం కూడా ఒక పూజారిని నియమిెంచి 
స్వలు చ్యిెంచవచుచే. అపుపాడు మనెం దర్శన 
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జూన్ 2022

భకు్తలెం మాత్రమే అవుతాెం. అలా కాకుెండా ‘స్వ’ అన్నది 
భకు్తలదే అవావాలని  న్ ఉదేదాశెం. లేకపోతే మహాత్మలని 
స్విెంచి తరిెంచ్ సెంప్రద్యాని్న జారవిడుచుకున్న 
వాళ్ళమవుతాము. 

ఆలయాలలో ప్రాణప్రతిషటి చ్సిన విగ్రహాలే అెంతటి 
శకి్తవెంతెం అయినపుపాడు, తమ జీవితమెంతా సకల 
చర్చర సృషిటితో తాద్త్మ్ెం చెంది ఆత్మనిష్ఠలో నిలిచిన 
మహాత్మల సమాధుల దగగీర ఇెంకెంతటి శకి్త ఉెంటెందో 
కద్!  అెందువలలు మనెం స్వచ్స్కునేటపుపాడు, 
ఎెంతటివారికి స్వ చ్స్్తన్్నమో వారి విశిషటిత తెలిసి 
స్వచ్స్కోవాలి! 

మనము ఇళలులో మొదలుపెటేటి ప్రతి కార్యక్రమానికి 
ముెందు భగవెంతనికి, లేక మహాత్మలకి  శారీరకముగా, 
మానసికముగా స్వచ్స్కోవాలి.   అలా ర్వాలెంటే 
మనెందరికీ స్వ అనే విద్య పూర్ణెంగా వచిచేవుెండాలి. అలా 
వచిచేనన్డు మాత్రమే పూజ్యశ్రీ అమ్మగారికి, పూజ్యశ్రీ 
మాసటిరుగారికి చకకుగా స్వచ్స్కోగలుగుతాెం.  అపుపాడు 
సశరీరెంగా వున్న మహాత్మలకి స్వచ్స్కోవడెం కూడా 
తెలుస్్తెంది. కనుక ఇది ఒక సాెంప్రద్యెం కావాలి, 
అమ్మగారి సని్నధి ఒక గొపపా సాధన్ క్షేత్రెం అవావాలి.”

‘మాతృదేవి దివ్యసని్నధి’ లో జరుగుతన్న నిత్యస్వలు 
ఈ విధెంగా వున్్నయి.

ఉదయ స్వలు

5:30 కి పూజ్య అమ్మగారి మేలుకొలుపు, 
            పూజ్య     మాసటిరుగారి మేలుకొలుపు.
6:00 కి ఆరతి; ఉదయ ప్రార్థన.
6:50 కి కాఫీ నివేదన.
7:30 కి పూజ్య అమ్మగారి అభషేకెం.

8:00 కి అలెంకరణ.
8:30 కి అలాపాహార నివేదన, 
            తదుపరి ప్రసాద వినియోగెం.
9:30 కి పూజ.
11:00 కి గ్రెంథపఠన.

మధ్్యహ్న స్వలు

12:00 కి ఆరతి.
12:30 కి నివేదన,
          తదుపరి ప్రసాద వినియోగెం.

సాయెంత్రపు స్వలు

4:00 కి కాఫీ నివేదన.
5:00 కి అలెంకరణ విసర్జన.
6:00 కి ఆరతి.
6:30 కి గ్రెంథ పఠన.
7:00 కి భజన.
7:30 కి నివేదన,
            తదుపరి ప్రసాద వినియోగెం.

ర్త్రి స్వలు

9:00 కి ఆరతి.
9:30 కి పూజ్య మాసటిరుగారి పవళెంపు స్వ,
            పూజ్య అమ్మగారి పవళెంపు స్వ.
              
మన తెలుగు ర్షా్రెలలోనేకాక, దేశవిదేశాలలో ఉన్న 

భకు్తలు ఎవరైన్సరే స్వ చ్స్కోవటానికి ర్వచుచేను. 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారి దివ్యసని్నధిలో  స్వ చ్స్కునే  వారి 
కొరకు ఉచిత వసతి, భోజనప్రసాద సదుపాయములు 
కలవు. స్వకు ర్దలచుకున్నవారు మరిని్న వివరముల 
కొరకు 7893548748 నెెంబరుకు ఫోన్ చ్సి 
సెంప్రదిెంచగలరు.  

భకు్తలెందరూ ఈ మహదవకాశాని్న సదివానియోగ 
పరచుకుని ఐహిక ఆధ్్యతి్మకోన్నతి పెందగలరు.

  
జై సాయి మాసటిర్!
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