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సర్వమానవులూ వారికి తెలిసినా 
తెలియకునానా సహజంగానే 

కోరేవి నాలుగు. ధర్మము, అర్థము, 
కామము, మోక్షము. వీటినే మనవారు 
నాలుగు పురుషార్్థలనానారు. కాని మన 
నిత్యజీవితాలు, అభీషాటాలూ గమనిస్తే 
అందరమూ అర్థకామాలను - అంటే ఒక 
వంక డబ్బు, ఆసితే మొ॥నవి, మరోవంక 
వాటి సహాయంతో సంపాదంచుకోగల 
సుఖాలు మాత్రమే కోరుతామనిపిసుతేంద. 
ప్రత్్యకమైన యతనాంతో, ఈ రంటి 
కోసమూ పాటుపడుతుననాటులు ధర్మ, 
మోక్షాలకోసం ప్రాకులాడమేమో 
ననిపిసుతేంద. ఎంత స్వలపిమైన 
ఆశ, అవసరమూ కనిపించినా అతి 
సులభంగా ధర్్మనినా విడుస్తేము. 
ఎంత చిననా అవసరము, కోరికా 
నెరవేరుచుకొనే యతనాంలోనైనా మోక్షానినా 
ప్రస్దంచగల జప ధ్్యనాద స్ధనలను 
ప్రక్కకు పెటిటా, పైకిమాత్రం మనం దానిపై 
ఎంతో ప్రీతితో తపిసుతేననాటులు కనిపిస్తే.. 
జీవితంలో సమయము, అవకాశము 
లేనటులు వాపోతాము. వార్తేపత్రిక, 
వారపత్రిక, సినిమా, టి.వి. పిచచుపాటి 
కబ్రులు - వీటికుననామాత్రం సమయం 
స్ధనకు, సదగు్ంథ పఠనకు వుండదు. 
ఏ కొదదికాలమైనా, ఏ కారణంచేతనో 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ

మిగతా 28వ పేజీలో

సత్వగుణం  మనలో పలవరించి కొంచం 
క్రమబద్ంగా పార్యణ, పూజ, 
జపము, భజన చేయడం జరుగుత్ 
మరుక్షణమే పండిపోయామనిపించి 
గురువుల మవ్వచూస్తేము.

మనకు కలిగున ‘సి్థతి’ ని పెదది 
పెదదివారితో పోలుచుకొని వారి వాకా్యలు, 
వేషభాషలూ అనుకరింపజూస్తేము. 
ఇతరులకు బోధంపజూస్తేము. 
కారణం మన సమాజంలో యిలా చేస్తే 
అర్థకామాలు త్లికగా నెరవేరుతాయి. 
కీరితే, శుశ్రూష, అర్థమూగూడ  త్లికగా 
సమకూరుతాయి. లోకానినా మరచి 
స్ధన కంకితమైత్గాని లభ్యంగాని శ్రీ 
ర్మకృష్ణ పరమహంస, శ్రీ స్యిబాబా, 
శ్రీ రమణ మహరిషి పందన సి్థతులు 
మనకు పుటుటాకతోనే - ఏమి చేయకనే 
సిద్ంచాయని ఆత్మవంచన చేసుకొని 
పరవంచనకు సిద్మవుతాము. మనను 
స్వించడమొక్కటే మోక్షోపాయమని 
భావం సుఫురించేలా వ్యవహరిస్తేము. 
ఎనోనా సంవత్సర్లు శ్రీ స్యిని 
ప్రత్యక్షంగా స్వించిన బాపూస్హెబ్ 
జోగుకు కలిగున ప్రశనా మనకూ 
ఏకాంతంలో ఎదురవుతుంటుంద. 
ఇంతకాలం నేను యీయనను 
స్విసుతేనానాను. సదుగురువును 12 

చెప్పింది అర్ిం చేసుకోవాలి! 
ఆచరించాలి!

సంవత్సర్లు స్విస్తే తమంతటివారుగా 
చేస్తేరంటారు. మరి మననీయన అలా 
చేయలేదేమి? అనిపిసుతేంద. అయిత్ 
ఆయన చపిపిన సమాధ్నమో? అద 
గుర్తేచిచునా గుర్తేచిచునటులుండము. 
ఆయన నవి్వ ప్రక్కవారితో, “వీడు 
ననునా నా స్్థనంలోంచి నెటిటావేసి 
తాను కూరుచుందామని చూసుతేనానాడు” 
అనానారు. మరుక్షణమే, “ఆ తలంపు 
మంచిదే! కాని ఓరిమి, పటుటాదల 
కావాలి” అనానారు. అంటే ఏమిటి? 
ఠాకూర్ అనే భకుతేనితో స్యి చపాపిరు 
“ఆ సదగు్ంథం వూరికే చదవిత్ చాలదు. 
దానిని బాగా అర్థం చేసుకుని, మననం 
చేసి, ఆచరిస్తేగాని ఫలితముండదు. 
ఈ ఆధ్్యత్మ విద్య ఎంతో కషటాము. 
మన శకితేనంతటినీ వినియోగంచి 
శ్రమిస్తేగాని ఫలితముండదు” అని. 

శ్రమ చేయడమంటే ఎలా? 
తక్షణమే బ్రహ్మజ్ఞానం కోరి వచిచున 
శ్రీమంతునితో ఆయన, “పంచ 
ప్రాణాలు, పంచేంద్రియాలు, మనసు్స, 
బ్ద్, అహంకారము - యీ అయిదూ 
సదుగురువుకు సర్వసమరపిణ చేస్తేగాని 
ఆత్మజ్ఞానం లభంచదు” అనానారు.
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శ్రీమతి టి.శారద్ వివేక్

అవధూత శ్రీ చివటిం అమ్మ

'అవధూతావస్థలో ఉన్న జీవన్ముక్తులు ఎవరి దృష్టినీ ఆకరి్షించక, అిందరికింటే 
మహోన్నతమైన స్్థతిలో ఉింటారు. అట్టి పరిపూర్ణమైన అవధూత శ్రీ చివటిం అమము' 
అింటూ పూజ్య శ్రీ భరద్వాజ మాసటిర్ గారిచే కొనియాడబడిన అమము జీవిత చరిత్రన్ 
ఆగష్టి 2019 సించిక న్ిండి ధారావాహికింగా ప్రచురిస్తున్్నము.  -ఎడిటర్

అమము సూక్తులు

1. తాను మసి అవ్వడమే 
తతతే్వమసి.

2. అహం చస్తే బ్రహ్మమే.
3. ర్ముడు, కృష్్ణడూ అనినా 

నామాల ముదది అయినదే విభూతి. 
4. మృతు్యవును తినేద ర్మ 

నామమే.

గురువు గురిించి:

5. గురువు అనేవారు దారి 
చూపిస్తేరు. ఆ దారిన నడిచి గమ్యం 

చేరవలసింద నువే్వ.

సాధన గురిించి:

6. పాదు పెటటాందే కాయెటాటా 
వతతేదే!

7. ఆత్మజ్ఞానం అనే వితతేనం 
మొలకెతాతేలంటే స్ధన అనే దుకి్క 
దునానాలి. 

8. ర్మా! ర్మా! అంటూ కూరోచు 
- మనసు తిరిగ తిరిగ వేరేదారి లేక 
అదే నిలుసుతేంద.

9. ధ్్యనం బంగారు ముదది 
వంటిద. ధ్్యనానికి మించినద ఏదీ 
లేదు. 

10. మన నీడ పడంత మేర తపపి 
దృష్టాపైకి పోనీయకూడదు.

11. కనునా పెదది గుమ్మం, నోరు 
దొడిడి గుమ్మం.

12. యోగం లేని జీవితమంతా 
తప్పి.

13. తిరిగత్ తిపపిలు, కూరుచుంటే 
కుపపిలు. 

(గత సించిక తర్వాయి)

మిగతా 28వ పేజీలో
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పరప్రశ్న

జవాబు:-శ్రీ స్యి వంటి 
మహానీయులు ఎవరినీ 
పూనడముండదు. నిజ్నికి దేవతలు 
గూడ పూనరు. ఒక దయా్యలు 
మాత్రమే పూనుతాయి. ఈ దయా్యలు 
పటిటానవారు అని తలచబడవారిలో 
గూడ, వందమందలో నిజంగా దయ్యం 
పటిటానవారు ఒకరిదదిరుకూడా వుండరు. 
మిగలిన వారిలో ఎకు్కవమంద 
ఇంట్లు వారిని స్ధంచడానికో, 
బాధ్యతలు తపుపికోడానికో అలా 
నటిస్తేరు. మిగలినవారిలో ఎకు్కవ 
మందకి శరీరంలోనో, మనసు్సలోనో 
దాగయుననా దెబబువలన అలాటి 
భ్రమలు కలుగుతాయి. మంచి 
హెమియో డాకటారు దగగుర మందపిపిస్తే 
తగగుపోతాయి.

శ్రీ స్యిబాబా స్క్షాతుతే 
భగవంతుడ. ఆయన విశ్వమంతటా 

ప్రశ్న :-పూనకాలు ఎింతవరక్ నిజిం?

పూనే వారందరి భకుతేలు తాము 
నమి్మనవారే నిజమని, మిగలినవారిద 
వటిటా మోసమని అంటారు.

శ్రీ స్యిబాబా శిరిడీలో 
సశరీరులుగా నివసించిన యాభై 
ఎనిమిద సంవత్సర్ల కాలంలోనే 
ఆ దేహానికి పరిమితులుగా ఎననాడూ 
లేరు! శ్రీమతి  తార్్కడ్ కుక్కకు అననాం 
పెడిత్ శ్రీ స్యికి కడుపు నిండింద; 
హంసర్జ్ పిలిలుని కొడిత్ ఆయనకు 
తగలింద; శిరిడీకి చందన ఆబోతును 
కస్యివానికి ఒక ధూరుతేడు 
అమి్మవేస్తే శ్రీ స్యి వేర్క భకుతేడికి 
కలలో కనిపించి తమనే కస్యివాని 
వాకిట్లు కటిటావేసినటులు చపాపిరు. ఆయన 
సశరీరులుగా ఉననాపుపిడ ఆ దేహానికి 
పరిమితులుగా లేకుంటే, ఈనాడు 
వీళలుందరి కోసము వారిలో ప్రవేశించి, 
వారి దేహాలకు పరిమితులు గావడం 

వా్యపించియునానాడు. ఆయన 
ఎవరిలోకైనా ఎలా ప్రవేశిస్తేడు? మీ 
ఊరిలోని స్థలమంతా మీయింటికి 
వచిచువేయడమెలా స్ధ్యం? ఒకవేళ 
ఆయన ఎవరికైనా పూనుతారని 
ఎవరైనా వాదంచారనుకుందాం. 
ఈనాడు దేశంలో ఎంతోమంద 
అలా చప్పివారునానారు. వారిలో 
ఒకరికి పూనినమాట నిజమైత్, అదే 
సమయంలో మిగలినవారందరికీ 
పూనడమెలా స్ధ్యం? వీరిలో ఎవరు 
నిజం చబ్తుననాటులు? ఎవరు అబదదిం 
చబ్తుననాటులు? అద నిర్ణయించేదెలా? 

ఆధ్్యతి్మకత అంటే ఏమో, 
సదుగురు వంటే ఏమో ఏమాత్రమూ 
తెలుసుకోడానికి ప్రయతనాం 
చేయకుండానే అమాయకంగా నమే్మస్ 
వారి వారి ‘భకుతేల’ అభప్రాయాలే, 
విశా్వస్లే ప్రమాణమనుకుంటే ఈ 
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ఆయనకెలా స్ధ్యం? 

స్యిబాబా పత్రికలో గాని, 
బంబాయినుండి వెలువడుతుననా 
‘స్యిలీల’ (ఇంగ్లుష్) పత్రికలోగాని 
వెలువడుతుననా భకుతేల అనుభవాలు 
చూసుతేంటే, ఆయన ఎందరికైనా 
స్వపనాంలోనో, శరీరంతోనో 
కనిపించి తమ సందేశ మివ్వగలరని 
నిస్సందేహంగా తెలుసుతేంద. అద 
ఆయనకు చేతగాకుంటేగదా 
ఆయన ఎవరినైనా పూని భకుతేలకు 
సందేశాలివ్వవలసిన అగత్యం పటేటాద? 
అందుకే స్యి సశరీరులుగా శిరిడీలో 
నివసించిన 58 సం॥లలో ఒక్క భకుతేడికి 
గూడ ఆయన పూనలేదు. అయిత్ 
కొందరలా చబ్తుననా సందర్భాలునానా 
గూడ చరిత్రకెక్కలేదేమో ననిపిసుతేంద. 
కారణం, దాసగణు మహార్జ్ 
వ్రాసిన హరికథలో అందుకు 
స్చనలునానాయి. గంగగర్ బాబా 
శిరిడీ వచిచు, మారుతీ ఆలయంలో 
కూర్చుని భకుతేలతో మాటాలుడుతూ, 
భుజంపై నీటికుండ పెటుటాకుని 
మశీదుకు పోతుననా బాబాను 
అనుసరించాడు. అపుపిడు స్యి 
మాటల సందరభాంలో అతనితో 
“లౌకిక సుఖాలు అనే కలులు త్రాగ 
మైకంతో గంతులేసుతేననా ఈ మానవుల 
మధ్యకు భగవంతుడు నా నెతితేమీద 
ఒక పాలకుండ పెటిటా, వారందరికీ 
సనా్మరగుం బోధంచమని వీళ్ళ మధ్యకు 
పంపించారు. కాని నా వదదికు వచిచున 
వారందరూ నా పాలకుండపై ర్ళ్్ళ 
రువి్వ గేలిచేసుతేనానారు. కొందరు 
“స్యిబాబా మమ్మలినా పూనాడు, మా 
వదదికు రండి. ఇపుపిడు ఆయనవదది 
ఏమీలేదు. ఆయన చపిపినద వినవదుది! 
అంటునానారు” అని చపాపిరు. అంటే 

ఇటువంటి గొడవలు ఆయన శరీరంతో 
ఉండగానే జరిగాయననామాట! 
ఇటువంటివాటి గురించి ఆయనకు 
ఎంత అసమ్మతియో, ఎంత జుగుపో్స 
ఈ సనినావేశం తెలుపుతుంద. స్యి 
భకుతేలమని చపుపికుంటూ ఇటువంటి 
అసహ్యకరమైన అంశాలను ప్రచారం 
చేయడం మహాపాపం, ఎంతో 
ఏహ్యమైనద. 

తిననాగా తన భకుతేనికి 
సందేశమివ్వడం శ్రీస్యికి 
చేతగాదనుకుంటే తపపి, అలా నేరుగా 
ఆయన నుండి భకుతేలు సందేశాలు 
పందుతుననా అనుభవాలనీనా 
కలపినలనుకుంటే తపపి ఈ పూనకాలను 
నమ్మవలసిన అగత్యముండదు. శ్రీ 
స్యి అలా నేరుగా సందేశమివ్వలేని 
వారైత్, వారిలా పూనకాల దా్వర్ 
సందేశమిచిచునా, అద నమ్మవలసినంత 
విలువగలద కానేకాదు. 

ఇటువంటి వారందరివదదికో 
నేను వెళ్్ళ పరీక్ష చేసి చూశాను. వారి 
దా్వర్ స్యి చబ్తునానారని వాళ్్ళ 
చప్పివి వ్రాసి వుంచుకుని, వాటిలో 
ఎనినా నిజమవుతాయో తర్్వత పరీక్షగా 
గమనించాను. మీరు గాని, నేనుగాని 
తోచినదెలాలు చప్పిసుతేంటే ఎంతవరకు 
నిజమౌతాయో అంతకుమించి యివేవి 
నిజంగావు. మీరు, నేను కళ్్ళమూసుకు 
చపిపినా కొనినా తపపిక నిజమవుతాయి. 
కాకుంటే స్మాన్య ప్రజలు ఎంతో 
అమాయకులు, నిజమైన ఆధ్్యతి్మకత 
అంటే ఏమిట్, సదుగురుని సహాయం 
పార్యణ మొ॥న రీతులలో ఎలా 
పందాలో తెలియనివారు ఎందరో 
వునానారు. వాళ్ళ అజ్ఞానమే, మూఢమైన 
భయాలు మరియు ఆశలే ఈ పూనకం 
దుకాణాలకు పెటుటాబడి. 

ఈ గణాచారులు చపిపినద 
ఏ కొదదిశాతమో కాకతాళీయంగా 
నిజమవుతుంద. అద చూచిన 
వెర్రిబాగులవారు లోకం మీదబడి 
దండోర్వేస్తేరు. ఈ గణాచారులకు 
భారీయెతుతేన పూజలు చేసి, 
సమాజంలో ఈ మూఢనమ్మకానినా 
పెంచుతారు. కొందరి వైఖరి చూసుతేంటే 
దీనిని వా్యపారంగా కూడా వాడుకొని, 
వచేచు లాభాలతో పెదది పెదది వాటాలు 
గూడా తీసుకుంటారేమో అనిపిసుతేంద. 
ఇటువంటి కలియుగ వినా్యస్నినా, ఈ 
పూనకాలనూ నిరసించడం గూడ శ్రీ 
స్యినాథుని అవతారకార్్యలలో 
ఒకటనిపిసతేంద. 

ఇటువంటివి మచుచుకు మూడు 
అనుభవాలు చబ్తాను.

(1) ‘సత్యస్యి మా 
శరీరంమీదకు వచాచురు’ అనో “మేము 
సత్య స్యిబాబాగారి మర్కరూపం” 
అనో చపుపికుంటూ చిలలుర మహిమలు 
కొందరు చేయస్గారు. అదంతా 
పచిచుమోసమని, నమ్మవదదిని శ్రీ 
సత్యస్యి సపిషటాంగా ప్రకటించారు! 
వారి మాసపత్రికలో గూడ 
అటువంటి హెచచురికలు ఎనోనాస్రులు 
చేస్రు. అయినా ఆయన ప్రిట 
గూడ ఈ తమాషాలు అలాగే 
కొనస్గుతునానాయి. 

(2) కొందరు భకుతేర్ండ్రు 
జిల్లుళ్ళమూడి అమ్మ తన వంటి మీదకు 
వచాచురని చపుపికుంటుండవారు. అద 
గూడ అమ్మ శరీరంతో వుననాపుపిడ! 
అటువంటి ఒకామె తన ‘భకుతేల’ తో, 
“ఈ సంగతి మీకందరికీ ప్రత్యక్షంగా 
నిరూపిస్తేను. మనమందరము 
అమ్మ వదదికుపోత్ ఆమె ననెనాలా 
ప్రతిరూపంగా గురితేసుతేందో మీరే 
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చూడవచుచు!” అని చపిపి అందరినీ 
వెంట బెటుటాకుని అమ్మ వదదికొచిచుంద. 
ఈ నాటక నిర్్వహకులు ఒక్క అడుగు 
ముందుగా వచిచు అమ్మతో చపాపిరు. 
అమ్మ తనయొక్క ఈ ప్రతిరూపం కోసం 
ప్రత్్యకంగా సింహాసనం వేయించి 
ఆమెకు కూడ పాదపూజ ఏర్పిటు 
చేయిసుతేందని వాళ్్ళ ఆశించారు. 
అమ్మ అలాంటివేమీ చేయలేదు. 
ఆ ప్రతిరూపం ర్నే వచిచుంద. కాని 
ఆమెను ఎక్కడ కూరోచుబెటాటాలననాద 
ఆమె భకుతేలకు అర్థం కాలేదు. 
ఆమెకోసం ప్రత్్యకంగా కురీచువేయబోత్ 
ఆశ్రమంలో వారు అంగ్కరించలేదు. 
చివరకు ఆమెతో అమ్మ యిలా 
అనానారు! “నీవే జిల్లుళ్ళమూడి అమ్మనని 
అందరికీ చపుపికుంటునానావు. కాని 
నేను జిల్లుళ్ళమూడి కరణంగారి 
భార్యను కూడ, నీవు కూడ అలానే 
చపుపికుంటావా ఏమి? ఒకవేళ నీవలా 
చపిపినా, నీవు నేను కాజ్లవు. కారణం 
నా భరేతే నాకు దైవం. ఆయనకుమించి 
నాకు వేర్క దైవం లేదు. ఏదేదో 
ఆశించి ఇంకొకరి భరతేను నాభరతేగా 
చపుపికునే దుసి్థతి నాకింకా 
కలుగలేదు” అని మందలించారు. 
అంతటితో ఆ ప్రతిరూపం యొక్క 
భకుతేలకు చిర్రెతితేంద. ఇంకొకరికి కీరితే 
ప్రతిషటాలు కలుగుతుంటే ఓర్వలేక 
అమ్మ అలా బంకుతునానారని 
చాటుకునానారు. అంత బలీయమైన 
భ్ంతులుననా అమ్మయొక్క 
ప్రతిరూపమని ఆ ‘భకుతేర్లు, 
చాటవలసిన అవసరమేమని ఆ 
మూఢులకు తోచలేదు. 

(3) ఇటువంటి ఇంకొకరివదదికు 
గూడ నేనెవరో ముందుగా చపాపి 
పెటటాకుండా వెళ్్ళను. ఆ ‘ప్రతిరూపం’ 

ననునా కనీసం గురితేంచనైనా 
లేకపోయింద. ఆమె జిల్లుళ్ళమూడి 
అమ్మ అయిత్ ననునా గురితేంచలేకపోయే 
ప్రశ్నా లేదు! —-ఇలా ఎనోనా! --- 
వ్రాసిన కొదీది వునానాయి! 

అయిత్, తమనెవరో 
పూనుతునానారని చప్పివారిలో 
కొదదిమంద దగగుర కొనినా అదుభాతాలు 
జరుగుతాయి. వారు చపిపినవి 
కొనినా జరుగుతాయి కూడ. కొనినా 
మహిమలూ జరుగుతాయి. కాని 
అందుకు కారణం దేవతలుగాని, 
స్యి వంటి మహాతు్మలుగాని 
నిజంగా పూనడం మాత్రముకాదు. 
పూర్వజన్మలో వారు తీవ్ంగా ఒక 
దైవానినా ఉపాసించడం వలన ఆ 
పూర్వజన్మవాసనగా ఈ జన్మలోకూడ 
వారికి మనసు్స ఆ దైవంపై లగనామై 
తాతా్కలికంగా వారందులో లీన 
మవుతారు. ఆ ధ్్యనంలో తన్మయు 
లవుతారు - సినిమా చూచేవారందరూ 
ఆ సినిమాలో తన్మయులైనటులు. 
అపుడా సినిమాహాలంతా ఏ ఒక్క 
ప్క్షకుని బ్ర్రలోకి చొరబడదు. 
ప్రేక్షకుల మనసు్సలే తాము చూచే 
సినిమాలో లీనమై, భావపారవశ్యం 
చందుతాయి. ఇదే పూర్వజన్మలోని 
వాసనా బలంవలన జరిగనపుడు 
వారిలో కొనినా అతీతశకుతేలు 
మేల్కంటాయి. అందుకు కారణం 
మనలోని జీవాత్మ నిజ్నికి పరమాత్మ 
స్వరూపమే! చకె్కరకుండ తీపి దానితో 
చేస్ వంటకాలనినాంటికీ వచిచునటేలు, ఆ 
పరమాత్మలోని శకుతేలనీనా జీవునిలోనూ 
వుంటాయి. కాకుంటే వాళ్ళ మనసులు 
బహిరు్మఖమై చంచలంగా వుననాపుపిడు 
ఈ శకుతేలు మరుగుపడిపోతాయి 
- తొటిటాలోని స్వచ్ఛమైన నీటిని 

బాగా కలియబెటిటానపుడు ఆ 
తొట్టాకు అడుగువునానా, అద 
కనిపించకుండా పోయినటులు.  
పూర్వజన్మ సంస్్కరం వలన మనసు్స 
ధ్్యనంలో నిలచినపుడు, క్షణికంగా 
ఈ దవ్యశకుతేలలో ఏ కోటి అంశమో 
తాతా్కలికంగా ప్రకటమవుతాయి. 
అంత్గాని ఆ సమయంలో వారిలో 
జొరబడటానికి ఎల్లుడలావుననా 
పరమాత్మకుగాని, పరమాత్మ 
స్వరూపులైన మహాతు్మలకుగాని 
స్ధ్యముగాదు, అవసరమూ లేదు. 
ఎవరైనా నిజంగా అలా పూనేటటలుయిత్ 
వారు దయా్యలకువల్ అజ్ఞానులేగాని, 
మహాతు్మలు కాజ్లరు; ఆ దయా్యలకు 
క్షుదశకుతేలు ఉండవచుచు, అవి తాము 
దేవతలమనో లేక మహాతు్మలమనో 
చబ్తూ శకుతేలు ప్రదరి్శంచనూవచుచు.

దేవతలు పూనడం గురించికూడా 
యిలానే చపపివలసి వుంటుంద. అగనా, 
వాయువు మొ॥న పంచభూతాలు, 
వాటి అధదేవతలూ విశ్వవా్యపతేంగా 
వసుతేజ్లమంతటిలోనూ, అనినా జీవ 
దేహాలలోనూ వుంటారు. కారణం సృష్టా 
అంతా పాంచభౌతికమే. ఇవనీనా కలసి 
భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపమనే 
దేహమని శ్రీకృష్్ణడిచిచున  విశ్వరూప 
దర్శనము, ఆయన చపిపిన 
విభూతియోగమూ, భాగవతమూ, 
విష్్ణపుర్ణము మొదలైనవనీనా 
చబ్తునానాయి. దీనినే శృతులు 
“సర్వం ఖలి్వదం బ్రహ్మ” - “ఈ సర్వమూ 
బ్రహ్మమే”! “ఈశావా్యస మిదం సర్వం” 
“ఈ సర్వమూ ఈశ్వరుని మయము”, 
“ఏకం సత్” “సత్యమైన పరమాత్మ 
ఒక్కడ” అననా వాకా్యలలో చపాపియి. 
కనుకనే మన శరీరంలోని వివిధ 

మిగతా 28వ పేజీలో
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రాని హోదా వెలగబెడితే….. 
…..ఉన్న ఉద్యోగిం ఊడిింది

(సేకరణ) ఒక పాఠకుడు

సర్వజుఞాడైన స్యిబాబా తనవదదికు 
గణపతిర్వు దతాతేత్రేయ 

సహస్రబ్దే్ వస్తేడనీ, మహార్ష్ట్ర 
దేశములో స్యిభకితే ప్రచారము 
చేస్తేడనీ అతని ప్రాముఖ్యమును 
ముందుగానే గురితేంచారు. ఈతడొక 
పోలీసు ‘ఆరడిరీలు’ (కానిస్టాబ్ల్)గా యుండి 
డిపూ్యటీ కల్కటారయిన నానాస్హెబ్ 
చందోర్కరు మకాము (Camp) 
నకు వెళ్్ళన చోటికలాలు వెళ్ళవలసి 
వచేచుద. బాబా ఇతనిని తన వదదికు 
రపిపించుకొనుటలోని ఉదేదిశ్యములు 
రండు: ఈతడు ఆధ్్యతి్మక పథములో 
ఉననావాడు గనుక ఆ పథములో  ఇతనిని 
ఇంకా ఉననాతదశకు తీసికొనివెళ్్ళట. 
తదా్వర్ ఇతడు స్యిభకితే ప్రచారము 
చేసి తరించుట.

ఇతడు ఉదో్యగ ధర్మముగా 1895 
సం॥ ప్రాంతములో నానాస్హెబ్ 
చందోర్కరుతో కలిసి శిరిడీ వెళ్లుడు. 
అంత్గాని, బాబాపై భకితేతోనూ కాదు, 
ప్రేమతోనూ కాదు. అసలు బాబాను 
గూరిచు ఏమియు తెలియనే తెలియదు. 
బాబా ఇతనిలో ఎంతో ఆశచుర్యమైన 
పరిణామము కలిగుంచారు. ఇతడుగూడ 
స్యి ఎంత శకితేమంతులో, తనపై 
బాబా ప్రభావమెంతో, తనకు ఎనోనా 
కషటాములు, అడడింకులు కలిగుంచి కూడ 

తన జీవిత పంథానెలా మారిచు వేశారో 
గురితేంచి, ముఖ్యముగా మహార్ష్ట్రములో 
స్యిభకితే ప్రచారము జీవితాంతము 
చేసి స్యికి దాస్నుదాసుడైనాడు ఆ 
క్రమ పరిణామము గమనిదాదిము. ఇంక 
ఇతని ప్రు ‘దాసగణు’.

ఇతడు నైజ్ము ర్ష్ట్రములోని 
నాందేడు వాసతేవు్యడు. వీధ 
నాటకములలో స్త్రీ పాత్ర ధరించి 
ఆశీలులమైన పాటలు రచించి, పాడి 
ఆనందంచేవాడు. ఒక ప్రభుతో్యగకి ఇద 
అనుచితము. ఇతనికి ఉదో్యగములో 
ప్రమోషను పంద సబినె్సపెకటారుగా పని 
చేయాలని గాఢమైన కోరిక. కొనానాళ్ళకు 
‘హెడ్ కానిస్టాబ్ల్’ అయా్యడు. 
సబినె్సపెకటారు పరీక్ష కూడ పా్యసయా్యడు. 
సత్యము, ధర్మము, నా్యయముగా 
విధ నిర్వహించాలనుకొనే వారికి 
ఆ డిపారుటామెంటులో పనిచేయుట, 
ప్రమోషను పందుట చాల కషటాము. 
ఎనోనా అవాంఛనీయమైన ఒతితేళలు 
నెదురో్కవాలి. ఇటువంటి ప్రమాదములు 
గురితేంచి బాబా దాసగణుతో ఈ రంటినీ 
విడిచి పెటటామనానారు. చందోర్కరుకూడ 
స్యిచపిపిన ప్రకారము నడచుకొనుట 
మంచిదని చపాపిడు. ఏలాగో వీధ 
నాటకములలో వేషము వేయుట 
మానివేశాడు. కాని ఉదో్యగము 

వదలేలుదు. పైగా సబ్-ఇనస్పికటారవా్వలనే 
కోరిక ఎకు్కవైనద. “ఆ పదవి నీకు 
ర్దు, ఈ ఉదో్యగము వదల్యి్య” 
అని బాబా అననాపుపిడలాలు, బాబా! నేను 
పరీక్ష పాసయా్యను. సబినె్సపెకటారుగా 
కొనినా నెలలు పనిచేసి ఉదో్యగము 
వదలేస్తే”ననేవాడు. “నీవు పరీక్ష 
పా్యసయినా నీకా పదవి ర్ద”నే వారు 
బాబా. దాసగణు వింటేగా? ఇంక 
దాసగణుకు కషటాములపై కషటాములు, 
సమస్యలపై సమస్యలు కలిపించియైనా 
అతడా ఉదో్యగము విడిచిపెటేటా లాగున 
చేయటమొక్కటే బాబాకు మారగుము. 
అదెలా జరిగందో చూదాదిము.

దాసగణుకు పుణ్యక్షేత్రములు 
దరి్శంచుట యందాసకితే మెండు. తరచు 
తన ఉదో్యగపు సరిహదుదిలు కూడ 
దాటి దూర ప్రాంతములకు వెళ్్ళవాడు. 
ప్రతిస్రి పై అధకారుల అనుమతి 
లభంచుట కషటాము గనుక అపుపిడపుపిడు 
రహస్యముగా ‘గైరు హాజరై’ కూడ 
వెళ్్ళవాడు. ఆ విధముగా ఒకస్రి 
గోదావరి నద దాటి నైజ్ము ర్ష్ట్రము 
వెళ్్ళ తిరిగ వసుతేండగా ఈతనిపై 
ఈరషి్యగల కొందరు సహోదో్యగులు 
నదకి ఇవతల ఒడుడినుండి చూసి ఇతనిని 
పటుటాకొనుటకు సిద్ముగా ఉనానారు. 
దాసగణు ఇద గమనించి గోదావరి నదీ 
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జలము దోసిటిలో తీసికొని, “బాబా! 
నాకీ ప్రమాదము తపిపిత్ ఉదో్యగము 
విడుస్తే”నని ప్రమాణము చేసి, తిరిగ 
నైజ్ము ర్ష్ట్రములోకే వెళ్్ళడు.

అక్కడ ఒక గ్రామ మునసబ్ ఎదురై 
దగగురలోనే కొందరు దొంగలు దొంగ 
సొతుతే పంచుకొనుచునానారని,  వారిని 
అరసుటా చేయుటకు తనకు ఒక పోలీసు 
ఉదో్యగ కావాలనానాడు. దాసగణు ఆ 
మునసబ్, గ్రామసు్థల సహాయంతో 
దొంగలను, దొంగ సొము్మను పటుటాకొని 
నదకివతలకు వచాచుడు. నైజ్ము 
ర్ష్ట్రములోకి ఎందుకువెళ్్ళవు? 
అంటే దొంగలను పటుటాకొనుటకు 
వెళ్్ళననానాడు. పాపము! అయిషటామైనా 
అబదదిమాడుట తపపిలేదు. దీని వలన 
శిక్ష ఏమీ పడదు, సరిగదా ప్రమోషను 
వచుచుట ఖాయమనుకొనానాడు. 
త్వరలోనే డూ్యటీపై శిరిడీ గ్రామము 
గుండా బాబాను చూడకనే గుర్రముపై 
వెడుతునానాడు. ఈతని ప్రయాణము 
సర్వజుఞాడైన బాబాకు తెలియదు 
కనుకనా! ల్ండీ తోటవదది దాసగణుకు 
ఎదురైనారు. గత్యంతరము లేక 
గుర్రముదగ బాబాకు నమస్కరించాడు. 
“గోదావరి నదీ జలము దోసిట్లు 
తీసికొని ప్రమాణము చేసినదెవరు” 
అనానారు బాబా. “దానికేముందబాబా! 
కొనానాళ్లు సబినె్సపెకటారుగా పనిచేసి తపపిక 
ఉదో్యగము విడుస్తే” ననానాడు. ఇంక 
బాబానుండి ఏమీ ఒతితేడిలేకపోవటంతో 
ఎంతో సంతోష్ంచి తన ప్రయాణము 
కొనస్గంచాడు. కాని బాబా అంత 
సులభముగా విడిచిపెడతార్?

1898-99 ప్రాంతములో 
‘కానాభలులు’ డనే ఒక బందపోటు 
దొంగ ఉండవాడు. ఇతని ప్రు 
చపిత్ ప్రజలకూ, ప్రభుతా్వనికీ కూడ 

హడలు. ఇతడు బహుకౄరుడు. 
ప్రజలను నిర్దిక్షిణ్యముగా చంపి 
దోచుకొనేవాడు. ఇతనిని పటుటాకొనుటకై 
ప్రభుత్వము చేసిన ప్రయతనాములేవీ 
ఫలించలేదు. దాసగణును, మరి 
ముగుగురను గూఢచారులుగ ఇతని 
ర్కపోకలు కనిపెటుటాటకై ప్రభుత్వము 
నియమించినద. వీరు యాత్రికులుగ 
నటిస్తే ఒక ర్మాలయములో ఉనానారు. 
కానాభలులునికి స్వంత గూఢచారు 
లునానారు. ఆ గ్రామ మునసబ్దా్వర్ 
వారి ర్క తెలిసికొని ఆ ముగుగురను 
చంపి దాసగణు మెడ పటుటాకొనానాడు. 
వెంటనే ప్రక్కనేవుననా శ్రీర్మ విగ్రహం 
పాదములు పటుటాకొని స్యిని స్మరించి 
తనకా ఆపద తపిపిత్ ఉదో్యగము తపపిక 
వదలివేస్తేనని ప్రారి్థంచాడు. అంత్! 
కానాభలులునిలో కొంత మారుపివచిచుంద. 
“ఈస్రి నా జోలికి వచాచువో తపపికుండా 
చంప్స్తేను జ్గ్రతతే” అని బెదరించి 
వదలేశాడు. 

వేర్కస్రి కానాభలులుడొక కొండ 
ప్రాంతములో ఉనానాడని తెలిసికొని 
ప్రభుత్వమునకు తెలియచేశాడు. 
పెదదిపోలీసుబృందమొకటి వచిచు ఆ 
కొండను ముటటాడించింద. పెదది పోరు 
జరిగంద. ఎంతోమంద పోలీసులు 
మరణించారు. కాని కానాభలులుడు 
పారిపోయాడు. పరపాటున అతనికి 
ఎపుపిడైనా చికి్కత్ చావు తపపిదని 
భయపడి తనకు గుండె జబబుని ఒక 
డాకటారు సరిటాఫికేటు సంపాదంచి 
స్లవు పెటేటాశాడు దాసగణు. బాబాను 
ఈ రండవస్రి కూడ తెలివిగా 
మోసగంచి తాను సురక్షితముగా 
ఉనానాననుకొనానాడు. తాననుకొంటే 
సరిపోతుందా?

దాసగణు హెడ్ కానిస్టాబిల్ 

గా పనిచేస్ స్టాషనులో సబినె్సపెకటారు 
కొనానాళ్్ళ స్లవు పెటాటాడు. ఇంకేం? 
ర్ట్టావిరిగ నేతిలో పడింద. దాసగణు 
కోరిక ఫలించింద. తానే ఆ స్టాషనుకు 
తర్్వత సీనియరు. అందుచేత స్టాషను 
అధకారి. తనకు సబినె్సపెకటారు ప్రమోషను 
ర్కపోయినా అయినటులుగానే భావించి 
ఆ హెూదా వెలగబెడదామనుకొనానాడు. 
“ఎవరైనా అడిగత్ అయ్యగారు కేంపుకి 
వెళ్్ళరని చపుపి. ఇంటికివెళ్్ళ ఒకటి 
రండురోజులలో వచేచుస్తే”నని తన 
క్ంద అధకారికి చపిపి దర్జాగా నాందేడు 
వెళ్్ళవచాచుడు.

సరిగా ఆ సమయంలోనే ఒక 
ముదాదియి సంబంధీకుల నుండి 
జరిమానాగా వస్లు చేసిన ₹32/-
లు ఒక గ్రామ మునసబ్ ఒక ‘తోటి’ 
దా్వర్ దాసగణు పనిచేస్ స్టాషనుకు 
పంపాడు. దాసగణు ‘కేంపు’ వెళ్్ళడు 
గనుక, ఒక కానిస్టాబ్ల్ స్టాషన్ ఇన్-
చారిజా. అయ్యగారు కేంపునుండి వచిచున 
తర్్వత రశీదస్తేనని, తానీయకూడదనీ 
చపిపి ఆ సొము్మను తీసికొని కాజేశాడు. 
పాపము! దాసుగణుకీ సంగతి 
తెలియదు. సొము్మ ప్రభుత్వముకు 
అందకపోవుటచే ఆ ముదాదియి 
సంబంధీకులకు రండవస్రి వారంటు 
వచిచుంద. “మేము గ్రామ మునసబ్కు 
సొము్మ ఎపుపిడో చలిలుంచా”మని ఆ 
మునసబిచిచున రశీదు వారు చూపారు. 
ఆయన నడిగత్ ‘తోటీ’ దా్వర్ దాసగణు 
స్టాషనుకు పంపాననానాడు. మరి 
సొము్మ ఏమయిందో తెలిసికొనుటకు 
ఒక విచారణాధకారి వచాచుడు. ఆ 
సొము్మ స్టాషనుకు పంపబడినరోజు 
స్టాషన్ ఇన్-చారిజా ఎవరని రికారుడి 
తిరగేసిచూస్తే దాసగణు! నేనేమి 

మిగతా 15వ పేజీలో
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‘భగవింతుడు మనలను ఎలా 
వించితే అలా విండాలి’

పూజ్య గుర్పతి్న శ్రీ అలివేలు మింగమ్మ

ప్రతి మానవుడు ఎక్కడో ఒక 
చోట, ఎవరికో ఒకరికి ఏదో 

ఒక పరిసి్థతిలో పుడుతూ వుంటాడు. 
ప్రతివారూ ఏదో ఒకరకమైన 
అవయవ నిర్్మణంలోనూ, ధనికుల 
కుటుంబంలోనో లేక దారిద్య్పు 
కుటుంబంలోనో, మరేదో వివిధ 
సి్థతిగతులలో వుననా కుటుంబాలలోనో 
జని్మస్తే వుంటారు. జని్మంచిన 
ప్రతి మానవుడూ సుఖదుుఃఖాలను 
అనుభవిస్తే వుంటాడు. ఎంతటి 
ధనవంతుడికైనా కొనినా దుుఃఖపడ 
పరిసి్థతులు వుంటాయి. అలాగే 
కటిక దరిద్రుడికైనా సంతోషకరమైన 
పరిసి్థతులు వుంటాయి. అయిత్ 
ఎవరూ కూడా అవి వచిచునపుడు 
వాటిని అనుభవించి వూరుకోరు. 
కషటాం కలిగనపుడు ఆ కషాటాలనుంచి 
తపుపికోవాలని, సుఖాలు కలిగనపుడు 
యింకా యింకా సుఖపడాలని 
కోరుకుంటూనే వుంటారు. ఇద మానవ 
సహజగుణం. అయిత్ ‘భగవంతుడు 
మనలను ఎలా వుంచిత్ అలా వుండాలి’ 
అంటే ఏమిటి? మనలను ఆయన 

ఎలా వుంచిత్ అలానే వుంటునానాము 
గదా! వుండక ఏంచేస్తేం? తపపిక 
వుండవలసిందే అనవచుచు. అంటే 
మనకు ధనము-దారిద్యము, 
ఆరోగ్యము-అనారోగ్యము, మన 
సంతానము, జీవితంలో సంభవించే 
అనేక సంఘటనలు; ఇలా ఏవి ఎలా 
ప్రాపితేస్తే అలా వుండక తపపిదు గదా! 
మరి మనం భగవంతుడు ఎలా 
వుంచిత్ అలాగే వుంటునానాం గదా! అని 
మనకనిపించవచుచు. ఈ విషయానినా 
గూరిచు స్వంత విశ్లుషణకంటే పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారి ఆచరణ చూస్తే మనకు 
చక్కగా అవగతమవుతుంద.

పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు ఆధ్్యతి్మక 
జీవితానికి అంకితమవకముందే 
ఆయన అలాంటి సి్థతిలో వునానారని 
మనకు తెలుసుతేంద. తండ్రిగారి 
అనారోగ్యం వలలు యింటి ఆరి్క 
పరిసి్థతి బాగా లేనపుపిడు ఆయన 
ఒకే ఒక నోట్-బ్క్(note book) తో 
M.A. పూరితే చేస్రు. ఇస్త్రీ లేని, చేతితో 
ఉతికిన పాంటు చొకా్కలతో కాలుసుకు 
వెళ్్ళరు. హాసటాల్ లోని గాడిపయి్యలోని 

మసితో పండులు తోముకునానారు. స్నాన 
సమయంలో ఇసుకతోనూ, కేవలం ఒటిటా 
చేతులతోనూ ఒళ్్ళ రుదుదికునానారు. 
వేడివలన నోరుపకి్క ఏమి తినలేక 
పోతుననాపపిటికీ తినగలిగేవాటి కోసం 
ఆయన ఆర్ట పడలేదు. అలానే 
ఏమీ తినకుండా వుండిపోయేవారు. 
బ్రహ్మచారిగా వుండగా ఆయన 
ఎనోనా అపవాదులను ఎదుర్్కనానారు. 
జీవితంలో యివి సహజమంటూ వాటిని 
చిరునవు్వతో దాటవేస్రు.

సం.1963లో శ్రీ స్యినాథుని 
అనుగ్రహం పందాక ఆయన 
సి్థతి అతీతమైనదే అయినపపిటికీ 
స్మాన్య మానవుని వల్ ఆయన 
అనేక కిలుషటా పరిసి్థతుల నెదుర్్కనానారు. 
ప్రజలు బాబా భకుతేనిగా ఆయనకు 
నీర్జనాలరిపించినపపిటికీ ఆయన 
పంగపోలేదు. మర్కవంక 
దొంగస్్వమిగా ఆయన గురించి 
ప్రచారమైనపపిటికీ ఆయన 
కృంగపోలేదు. ఎక్కడికైనా కాలినడకన 
వెళ్ళవలసి వచిచునా, కారులో వెళ్ళవలసి 
వచిచునా ఆయన ఒకే విధంగా 
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సపిందంచారు.

ఇంట్లుని పరిసి్థతులు, కుటుంబ 
ఆరి్క పరిసి్థతి కషటాంగా వుననాపపిటికీ, 
తమవలలు ఎంతో మేలు పందనవారిని 
గాని, తమవలన ఆరి్క సహాయం 
పందనవారిని గాని, లేక తమను 
గురువుగా భావించి తాము కోరిత్ 
ఎంతైనా సహాయం చేయగలిగన వారిని 
గాని ఆయన అరి్థంచలేదు. నిబబుర్నినా 
కోలోపిలేదు.

ఆయన మొదట ఒంగోలులో 
ల్కచురర్ గా ఉదో్యగంలో చేర్రు. 
రండవ అననాగారి కోరికపై ఆ ఉదో్యగం 
మానేసి I.A.S పరీక్షకు చదవారు. 
తర్్వత హైదర్బాద్ లోని వివేకవర్ని 
కాలేజీలో పనిచేస్రు. తర్్వత అద 
గూడ మానేసి బాపటలులోని కాలేజిలో 
పనిచేస్రు. తర్్వత ఆ ఉదో్యగము 
వదలేసి జిల్లుళ్ళమూడి అమ్మ సనినాధలో 
కొంతకాలమునానారు. అక్కడి నుంచి 
తిరిగ నెలూలురు జిలాలు విదా్యనగర్ 
కాలేజిలో చేర్రు. ఆయన కాలేజీ 
మారి మర్క కాలేజీలో చేరిన ప్రతిస్రీ 
సీనియర్ గా కాక జూనియర్ గా 
తకు్కవ జీతంతో చేరవలసి వచేచుద. 
కారణాలు ఏమైనపపిటికీ వివిధ 
కాలేజీలు మారవలసి వచిచునా ఆయన 
కొంచంకూడా బాధపడలేదు.

విదా్యనగర్ లో ఆయన 
బాబా ప్రచారం చేపటిటా స్యిబాబా 
మందర్నినా నిరి్మంచారు. తర్్వత 
అక్కడ ఏరపిడిన కిలుషటా పరిసి్థతుల వలలు 
ఆ ఉదో్యగమూ వదలేయడమేగాక 
ఆ ఊరు వదలి ఒంగోలు ర్వలసి 
వచిచునా ఆయన చలించలేదు. బాబాపై 
కించపడలేదు. కనీసం ఎందుకిటాలు 
చేస్రని బాబాను ప్రశినాంచలేదు. అంతా 
బాబా సంకలపింగా ఆయన భావించారు. 

అపనిందలను సంతోషంగా 
సీ్వకరించారు. సనినాహితులు తపపి 
ఆయనను చూసిన వారికెవరికీ ఆయన 
కషాటాలలో వుననాటేలు తెలిస్ద కాదు. 
తన కషాటాలను ఎవరికీ తెలియనీయక 
తాము ఆనందంగా వుంటూ అందరికీ 
ఆనందాననాందంచారు.

ఒక ప్రక్క దేశవిదేశాలలో ఎందరో 
ఆయనను ఎంతగానో కీరితేసుతేనానారు. 
మర్క ప్రక్క అస్యాదే్వషాలతో 
కొందరు విమరి్శసుతేనానారు. 
ఆయనకు నిందలు వచిచునపుడు 
వాటిని తొలగంచుకోవడానికి 
ప్రయతినాంచలేదు. అపనిందలు వేసిన 
వారిని నిందంచనూ లేదు, దండించనూ 
లేదు. ఎవరైనా తమను కీరితేంచినపుడు 
ఆ కీరితేని పెంచుకోవడానికి 
ప్రయతినాంచలేదు. కీరితేంచినవారిని 
ఆకాశానికెకి్కంచనూ లేదు. ఆయన 
యిలా అనేవారు: “వారు పగడదీ, 
విమరి్శంచేదీ వారి భావాలనే!” అని .

ఒకస్రి పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారిని 
ఒకరిలా ప్రశినాంచారు: “మాస్టారూ! మీరు 
ఒంగోలులో సి్థరపడినటేలునా?” అని. 
అపుపిడాయన చపిపిన సమాధ్నమిద. 
“అదేమీ లేదయా్య! బాబా ఎక్కడ 
వుంచిత్ అక్కడ!”

సుఖాలు వచిచునపుడు చేస్ ‘ఆహా’ 
అనే శబాదిలూ, కషాటాలు కలిగనపుడు 
చేస్ హాహాకార్లూ - రండూ 
భగవంతుడు మనలను ఎలా వుంచిత్ 
అలా వుండలేకపోవడానికి సంకేతాలే. 
ఎటువంటి పరిసి్థతులలోనైనా పంగక, 
కృంగక ఒకేరకంగా వుండగలగడమే 
భగవంతుడు ఎలా వుంచిత్ అలా 
వుండడమంటే!

“ఇవనీనా మనకు తెలిసిన 
విషయాలే గదా! మళీ్ళ చపుపికోవలసిన 

అవసరమేముననాద?’ అనిపించవచుచు. 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి విషయాలు 
ఎనినాస్రులు చపుపికునానా తనివి తీరదు. 
అంత్గాక వాటిని స్మరించుకోవడం 
వలలు మనలను మనం యింకా 
యింకా సరిదదుదికోవడానికి 
అవకాశముంటుంద.

అయిత్ మనమేం చేయాలి? 
ఆయన గొపపితనం గూరిచు చపుపికుని 
ఆనందస్తే వుండడమేనా? అంత్ 
అయిత్ ఆయన మన మధ్యకు 
ఎందుకు వచిచునటులు? ఎందరికో ఆర్ిక 
బాధలను తీరిచున ఆయన తమ ఆర్ిక 
యిబబుందులను తొలగంచుకోలేర్? 
ఎందరి కిలుషటా సమస్యలను తమ అమూల్య 
సలహాలతో అవలీలగా నివారింపజేసిన 
ఆయనకు తమ సమస్యలక ల్కా్క? సర్వ 
సమరు్థలైన స్యినాథుని సంపూర్ణంగా 
విశ్వసించిన ఆయనకు దేనికైనా కొరత 
ర్వలసిన అవసరమేముననాద? అయిత్ 
ఆయన ఎందుకు అలా జీవించారు? 
దానికి ఒక్కటే సమాధ్నం - అలా 
వుండడానినా మనకు నేరపిడానికి మాత్రమే!  
ఆయన కాబటిటా అలా వుండగలిగారు. 
స్మాను్యలమైన మనమలా ఎలా 
వుండగలము? అని కొటిటాపారేయడానికి 
మాత్రం కాదు. అలా వుండవచుచు అని 
తెలియజెపపిడానికోసమే. అందుకని 
మనంగూడా ‘ఉననాదానితో అసంతృపితే, 
లేని దేనికోసమో తపన’ పడకుండా 
భగవంతుడు మనలను ఎలా వుంచిత్ 
అలా వుండడానికి ప్రయతినాంచాలి. 
అలా చేసినపుపిడ మనం ఆయనను 
సంతోషపెటిటాన వారమవుతాము. అదే 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారికి మనమిచేచు 
నిజమైన దక్షిణ!
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శ్రీమతి అడిదిం వేదవతి

వారాతాలాపము

శ్రీ ప్రకాశానింద సావామివారిచే విరచితమైన వారాతులాపమనే యీ గ్ింథము గ్ింథికభాషలో వ్రాయబడి 
వుిండటిం వలన తమక్ అర్థింగావడిం లేదని చాలామింది పాఠక్లు అభిప్రాయాని్న వ్యకతుపరిచారు. 
అిందుకని పాఠక్ల అభ్యర్థన మేరక్ పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజగారి ప్రియపుత్రిక శ్రీమతి 

అడిదిం వేదవతిగారు సరళమైన భాషలో ఈ గ్ింథాని్న పాఠక్లక్ అిందజేస్తున్్నరు   - ఎడిటర్.

జనసమూహపు బుదిధి రజసతుమోమయము

సుర్విక్రీయత్ స్్థనే దధ క్షీరం గృహే గృహే - ఇలానే 
మద్యము నిష్ద్మైన పదార్ము అయినందువలన 
ఎకు్కవ ఖరీదుకు అమ్మబడుతుంద. దానిని స్వించడానికి 
చాలామంద అమే్మచోటికి వెళ్్ళ, త్రాగ మతుతేవలన 
ఆనందానినా అనుభవిస్తేరు. అదేవిధంగా పైన చపిపిన 
గాయకిని మీర్బాయి అవతారంగా భావించి ఎంతో మంద 
ప్రజలు వెళ్్ళ, అసత్యపు భగవంతుని దర్శనపు ఆనందానినా 
అనుభవించారు. పాలు, పెరుగు ఉతతేమపదార్్థలు 
అయినపపిటికీ అవి తకు్కవ వెలకు అమ్మబడుతాయి 
అమే్మవాళ్్ళ వాటిని ఇంటింటికీ తీసుకుని వెళ్్ళ అము్మతారు.
కబీరు పూర్ణజ్ఞాని, దేహాభమానం లేనివాడు. ఎవరేమి 
అనినా ల్క్కపెటటాకుండా ఓరుపిగా ప్రవరితేంచేవాడు. కానీ 

అజ్ఞానులు దేహాభమానంతో నిండినవారై పైన చపిపిన 
మీర్బాయిలాగా తమ పరువు ప్రతిష్ఠలను ఇతరులచేత 
అంగ్కరింపజేసికోడానికి శ్రమపడతారు.

ప్రపంచంలో స్క్షష్మబ్దదికలవారు కొదదిమంద మాత్రమే 
వుంటారు. చాలామంద స్మాను్యలే వుంటారు. కాబటిటా 
సదసద్వవేకము త్లికైనద కాదు. ఇందులో ఎవరి తపుపిలేదు. 
స్మాన్యముగా ప్రజల బ్ద్ రజసతేమో గుణాలతో నిండి 
వుంటుంద. కాబటిటా సతా్యనినా తెలిసికోవడం స్మాన్యము 
కాదు. ఇద కలియుగ ప్రభావము. బృహనానారద పుర్ణంలో 
ఇలా ఉననాద - “అధర్మలోలుపాుః సరే్వ”, కలియుగంలో 
అందరూ అధర్్మనేనా ప్రేమిస్తేరు. “వా్యజధర్మరతాస్సరే్వ”, 
అందరూ ధ్రి్మకులుగా కనిపించడానికే ప్రయతినాస్తేరు, 
“విదా్యగ్రహణ శూన్యతా్వదధరో్మ వరతేత్ పునుః”, విద్యను 
గ్రహించే శకితే లేకపోవడం వలన అధర్మం ప్రచారంలో 
వుంటుంద. ఈ కారణాల వలన వేదశాస్్రాధ్యయనము 

(గత సించిక తర్వాయి)

ఏడవ ప్రసింగము 
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జరుగకపోవడం వలన ధర్్మధర్మ విచక్షణా శకితే కలుగక 
జనులు అధర్మప్రవరతేకులు అవుతారు.

ఇదదిరు రతానాల వా్యపారులు వుండవారు. 
వారిదదిరికీ ఎంతో స్నాహము. కాలాంతరంలో వారిలో 
ఒకరికి వా్యపారంలో నషటామొచిచుంద. ఆ దెబబుతో అతడు 
కొదదికాలంలో మరణించాడు. భరతే మరణించడం వలన 
అతని భార్య ఎంతో దుుఃఖంచింద. రోజు గడిచే పరిసి్థతి 
లేదు. నగలు అమి్మ రోజులు గడుపుతూవుననాద. అలా 
10,15 సం॥లు గడిచాయి. కుమారుడు 18 సం॥ల 
వాడయా్యడు. ఆమె తన కుమారుడికి రండు వజ్రాలు ఇచిచు 
తన భరతే స్నాహితుడైన రతానాల వరతేకుడి దగగురకు వెళ్్ళ ఇలా 
చపపిమననాద “ఈ రండు వజ్రాలకు ఖరీదు కటిటా మాకు ధనం 
ఇస్తే కొదదిరోజులు గడుస్తేయి.”

కుమారుడు వజ్రాలను తీసుకుని వెళ్్ళడు. వరతేకుడు 
పరీక్షించాడు. అవి నకిలీ వజ్రాలు, అసలు వజ్రాలు కావు. 
కానీ ఆ సంగతి పైకి చపపిలేదు. “వీటిని ప్రసుతేతము మీ దగగురే 
వుండనివ్వండి. మా దగగుర రతనాపరీక్ష నేరుచుకో. ముందు 
ముందు నీకు ఉపయోగకరంగా వుంటుంద. నేను నెలకు 
25రూ॥లు ఇస్తేను. వాటితో నీవు, నీ తలిలు సుఖంగా కాలం 
గడపండి.” 

బాలుడికి ఆ మాటలు నచాచుయి. తలిలు కూడా అద 
విని సంతోష్ంచింద. అపపిటినుండి 5,6 సం॥లలో 
అతడు రతనాపరీక్షను పూరితేగా నేరుచుకునానాడు. అపుపిడు 
రతనావరతేకుడు అతని దగగురవుననా ఆ వజ్రాలను తెపిపించి 
పరీక్షించమని అతనికి ఇచాచుడు. కుమారుడు పరీక్షించి 
అవి నకిలీవి అని చపాపిడు. 

వరతేకుడు : సరిగాగు చూడు, నీ తండ్రి గొపపి రతనావరతేకుడు. 
అతడు నకిలీ వజ్రాలను తన దగగుర ఉంచుకోడు.

కుమారుడు అతి జ్గ్రతతేగా పరీక్షించి అవి నకిలీ 
వజ్రాలేనని చపాపిడు. అపుపిడు ఆ వరతేకుడు ఇలా అనానాడు: 
“నీవు నా దగగురకు ఈ వజ్రాలను తీసుకుని వచిచునపుపిడ 
ఇవి నకిలీవి అని నేను చపిపివుంటే మీ అమ్మ, నీవు ఏమి 
అనుకుంటారు? ఇపుపిడు నీకు, పూరితేగా రతనాపరీక్ష 
తెలిసినద. కనుకనే నీ ఇంటిలో దాచివుంచిన వజ్రాలు 
నకిలీవని తెలుసుకోగలిగావు.”

ఇలానే శాస్త్రజ్ఞానం దా్వర్ నిజమైన ధర్మము 
తెలియనంత వరకూ తమ అజ్ఞానానికి సరైనవని 
తోచే పనులనే ధర్మకార్్యలుగా మానవులు తలుస్తేరు. 

ధర్మకార్్యలను తెలిసికోడానికి శాస్్రాలు చదవాలి.
ఇంతలో దర్బురులోనుండి ఒకరు 

వచిచు నితా్యనందులవారితో ఇలా అనానారు - 
ప్రకాశానందస్్వమివారు జునాగఢ్ వెళ్ళవలసిపుననాద. వారి 
దగగుర కపుపికోడానికి చినిగన బంతమాత్రమే వుననాద. ఇద 
చలికాలం కాబటిటా అంతుఃపురములోనుండి విలువైన రజ్యి 
పంపారు.

ఆశ కలవాడు దరిద్రుడు

ఈ మాటలు విని నితా్యనందులు ఇలా అనానారు
ఒక అరణ్యంలో ఒక మహాతు్మడు బంత కపుపికుని 

వునానాడు. దానికి పెదది పెదది చినుగులు వునానాయి. 
ఒక ర్జుగారు ఆ సమయంలో పెదది సైన్యంతో ఆ 
మారగుంలోనే వెళ్తూవునానారు. వారు ఆ మహాతు్మడిని 
చూశారు. కపుపికోడానికి సరైన బటటా లేకపోవడం చూసి 
వజ్రవైఢూర్్యలలో అలంకరింపబడిన తన శాలువాను 
తీసుకొని రమ్మని సిపాయిని ఆజ్ఞాపించాడు. సిపాయి 
శాలువా తెచిచు ఆ మహాతు్మడి దగగుర ఉంచాడు. "ఒరే, 
ఇదగోర్, నీ అదృషటాం పండింద. మా మహార్జుగారు 
నీ మీద దయగలిగ రండు మూడు లక్షల రూపాయలు 
విలువగల శాలువాను బహుమతిగా ఇచాచురు" అనానాడు.

మహాతు్మడు - దరిద్రునికి ఎవరికైనా ఇవ్వండి
సిపాయి - ఓరి సనా్యసీ! నీకేమైనా మతిపోయిందా?
ఆ మహాతు్మడు మాత్రం శాలువా తీసికోలేదు. అపుపిడు 

సిపాయి ర్జు దగగురకు వెళ్్ళ, “ఆ సనా్యసి వెర్రివాడిలాగా 
వునానాడు. శాలువా తీసికోవడం లేదు. ప్దవాడికి ఎవరికైనా 
ఇవ్వమని అంటునానాడు" అనానాడు.

“ఈయన ప్దవాడనే గదా శాలువా ఇసుతేనానాను?" 
అనుకొని ఆయన దగగురకు మహార్జు వచిచు అడిగాడు -

"స్్వమీ! చలి చాలా వేసతేంద. మీ వదది ఏమీ లేదు, ఈ 
శాలువా కపుపికోండి!" అని చపాపిడు.

మహాతు్మడు : ప్దవాడికెవరికైనా ఇవు్వ.
మహార్జు : దరిద్రుడంటే ఎవరు?
మహాతు్మడు : నువు్వ ఎవరివి?
మహార్జు : నేను ఈ దేశపు ర్జుని.
మహాతు్మడు : నీవు ఎక్కడికి వెళ్తునానావు?
మహార్జు : యుద్ము చేయడానికి వెళ్తునానాను.
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మహాతు్మడు : యుద్ము ఎందుకు చేసుతేనానావు ?
మహార్జు : ర్జ్్యనినా విసతేరించడానికి.
మహాతు్మడు : నీ ఆదాయం ఎంత?
మహార్జు : మూడు కోటులు.
మహాతు్మడు : ఇంకా నీ ఆశ తీరలేదా? నీవు 

యుద్ంలో తపపికుండా జయిస్తేనని నమ్మకం ఏమిటి? 
నీవే యుద్ంలో చనిపోత్ ?...

భరతేృహరి మహార్జు ఇలా చపాపిరు:

శ్లో॥  వయమిహ పరితుష్టి వలకిలైసతు్ిం చ లక్ము్యా
        సమ ఇహ పరితోషో నిరివాశేషో విశేషః l
        స తు భవతు దరిద్రో యస్య తృష్్ణ విశాలా 
        మన స్ చ పరితుష్టి కోఽర్థవాన్ కో దరిద్ః ll

భావం : మాకు ఈ నారబటటాల వలన కలిగే 
సంతోషమే మీకు ధనం వలన కలుగుతుంద. సంతోషం 
రండింటిలోనూ సమానమే. భేదమేమీ లేదు. ప్ర్శ 
కలవాడ దరిద్రుడు. మనసుకు సంతోషం కలిగనపుడు 
దరిద్రుడెవరు? ధనవంతుడెవరు? 

ఇలా ఆ మహాతు్మడు ర్జును దరిద్రుడిగా 
నిరూపించాడు. అపుపిడు ఆ ర్జు సైనా్యనినా వెనుకకు 
పంపి ఆ మహాతు్మడి స్ంగత్యంలో కొంతకాలం వుండి, 
ఉపదేశాలను సీ్వకరించి వెనుకకు వెళ్్ళపోయాడు. 
మంచిచడడిలు మన దృష్టాని బటిటా ఉండును. స్్వమివారికి 
చలిసకకుండా జ్గ్రతతేపడడమే కావలసినద. మురికిదో 
చినిగనదో - ఏదో ఒకటి. అదే స్్వమివారికి గొపపిద.

అపుపిడు ప్రకాశనందస్్వమివారిని జూనాగఢ్ 
పంపడానికి ఏర్పిటులు జరిగాయి.

ఏడవ ప్రసింగము సమాపతుము.

ఎరుగను లబోదబో అంటే ఎవరు వింటారు? గవరనామెంటు 
సొము్మ. ఆరోజు తాను డూ్యటీలోనే ఉనానానంటే సొము్మ 
తానే తీసికొననాటులు ఒపుపికోవాలి. తాను తీసికోలేదంటే తాను 
లోపాయకారీగా ‘కేంపు’ వెళ్్ళనని ఒపుపికోవాలి. తన గుటుటా 
బయటపడుతుంద. ఇద యింకా ప్రమాదం. నిజం చపిపినా 
అబద్ము చపిపినా ప్రమోషను మాట దేవుడెరుగు, జైలు శిక్ష 
ఖాయం. బాబా మెడకు త్రాడు బిగంచారు. గతంలో తనను 
రండుస్రులు కాపాడిన బాబా మళీ్ళ జ్ఞాపకము వచాచురు. 
“బాబా! ననీనా ఒక్కస్రి కాపాడు. ఇపుపిడ ర్జీనామా చేస్తే” 
అని ప్రారి్థంచాడు. దాసగణు నిజ్యితీ ఆ విచారణాధకారికి 
కూడ తెలుసు. ఎలాగైనా అతనినీ ర్ంపిలోంచి లాగుదామని 
ఆ అపర్ధపు రుసుము ₹32/-లు దాసగణు చేత కటిటాంచి 
అతనిచే  ఉదో్యగమునకు ర్జీనామా చేయించి, ఈ గొడవ 
సరుదిబాటు చేశాడు. ఇద 1903 లో జరిగంద.

బాబా ఈ విధముగా ఆధ్్యతి్మకౌననాత్యమునకు 
అవరోధమైన ఉదో్యగము నుండి దాసగణుకు విముకితే 
ప్రస్దంచారు. దాసగణు విచారంతో శిరిడి చేరి బాబాను 
దరి్శంచాడు. బాబాతో “నా ఉదో్యగం వదులుకొనానాను. 
నాకు ఆసితేపాసుతేలు లేవు. ఇంక నా భార్య, నేను వీధన 
పడవలసినదేనా?” అని వాపోయాడు. బాబా “గణూ! 
నీవెందుకు బాధ పడతావు? నీవు నాందేడులో ఉండు. నేను 
నీకననాము పెడతా” ననానారు. సత్యవచనుడైన బాబా మాట 
ల్లా పలులుపోతాయి? ఒక స్నాహితుడు మంచి పలమును 
చౌక ధరకు దాసగణు కమా్మడు. అతని కీరతేనలు, హరికథలే 
ఆతనికి జీవనము నిచాచుయి. ఎక్కడ హరికథ చపిపినా ప్రజలు 
తండోపతండములుగా చేరేవారు. హరికథ పూరితేచేసి 
“అటువంటి సగుణ బ్రహ్మమును మీరు ప్రత్యక్షముగా చూసి 
తరించదలచార్? శిరిడీ వెళ్ళండి స్యిబాబా రూపములో 
ఉనానారు. ఇదుగో” నని స్యి పటము చూప్వాడు. 
అంత్! ప్రజలు మంత్రముగు్లై శిరిడీవెళ్్ళ స్యినాథుని 
దరి్శంచేవారు. దాసగణు తన జీవితమంతా స్యిభకితే 
ప్రచారమునకే వినియోగంచాడు. ఈ విధముగా బాబా పైకి 
కషటాములుగా కనిపించే సంఘటనలు కలిపించి దాసగణును 
ఎంతో శ్రేయోదాయకమైన మారగుమున పయనింపజేస్రు.

రాని హోద్ వెలగబెడితే... 
...ఉన్న ఉద్్యగిం ఊడిింది

10వ పేజీ తరువాయి
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మాతృదేవి స్మమృతులు

శ్రీ సచిచుదానంద సదుగురు స్యినాథ్ 
మహార్జ్  కి జై

శ్రీ సచిచుదానంద సదుగురు 
అలివేలుమంగమ్మ సహిత భరదా్వజ 

మహార్జ్   కి జై

నా ప్రు సౌజన్య. నాకు పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు మా అమ్మ (శ్రీమతి 

అరుణ) దా్వర్ పరిచయం అయా్యరు. 
మా అమ్మ తరచుగా అమ్మగారి దగగురకు 
వెళ్తేండద. నేను అపుపిడపుపిడు 
వెళ్్ళదానినా. మా అమ్మ మాసటారు గారి 
గ్రంథాలు పార్యణ చేస్ద. అటాలు 
నాకు బాబా పార్యణ, గుడికి వెళ్ళడం 
అలవాటయా్యయి.

2006లో నేను MBBS పూరితే 
చేస్ను. అమ్మగారు అక్కల్  కోట 
యాత్రకు వెళ్్ళరు సత్సంగసభు్యలతో. 
అపుపిడు సులోచన ఆంటీ నాకు 
ఫోన్ చేసి “నువు్వ డాకటార్  వి కదా, వస్తే 
బాగుంటుంద. అమ్మగారు పరి్మషన్   
ఇచాచురు” అని అనానారు. అమ్మతో చప్తే, 
“వెళ్్ళ మంచిదే కదా!” అంటే అలా 
అమ్మగారితో నేను అక్కల్  కోట వెళ్్ళను.  
నాకు మొదటిస్రి అమ్మ లేకుండా 
ఎక్కడికైనా అదీ తెలియని వాళ్ళతో 

వెళ్ళడం. కానీ అక్కడ అమ్మగారు 
ననునా చూచుకుననా తీరు ననునా 
ఆశచుర్్యనందాలలో ముంచివేసింద. 
అమ్మ తోడు లేకుండా ఎక్కడికి 
వెళ్ళని నాకు పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
మా అమ్మ గురుతే ర్కుండా చేస్రు. 
అంతటి ప్రేమను కురిపించారు. అలా 
అమ్మగారితో పరిచయం ఏరపిడింద. 
తర్్వత వేదక్క, దా్వరక బాబ్గారలుతో 
కూడా పరిచయం ఏరపిడింద. 
ఈ యాత్రలో ననునా అమ్మగారు 
అనుగ్రహించిన లీల - నేను స్లవు 
పెటటాకుండా వెళ్్ళను. చాలా కఠినంగా 
వుననాదని చపాపిరు స్నాహితులు. కంగారు 
పడాడిను. కాని Attendence regis-
ter miss అవ్వడం వలలు ఏమి ప్రాబలుమ్ 
కాలేదు. అమ్మగారు ప్రేమ స్వరూపిణి.

తర్్వత నేను వీలయినంతవరకు 
అమ్మగారి దగగురకు వెళ్్ళదానినా. 
2009 ఫిబ్రవరిలో నా పెళ్్ళ 
అమ్మగారి ఆశీసు్సలతో జరిగంద. 
నా వైవాహిక జీవితంలో వచిచున 
ఎనోనా ఒడిదుడుకులను అమ్మగారు 
సరిచేస్రు. నాకు మొదటిస్రి గరభాం 
వచిచునపుపిడు నాకు ష్గర్   వచిచున 
విషయం చాలా లేట్  గా తెలియడం వలలు 

మందులు తీసుకోలేకపోయాను. కానీ 
అమ్మగారి దయవలలు నాకు ఎటువంటి 
ఇబబుంద కలగులేదు.

2015 మే నెల లో నాకు బాబ్ 
పుటాటాక అనుకోకుండా పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు నాకు తమ స్వను 
ప్రస్దంచారు. అమ్మ దగగుర వుండడం 
వలలు చేసుకోగలిగాను.

పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ననునా 
ఘోరమైన ప్రమాదాల నుండి 
రక్షించారు. 2017 మే నెల లో నేను 
హాసిపిటల్   డూ్యటీ తరఫున వేరే వూరుకు 
వెళ్తునానాను. నాకు నిద తూగంద. 
ఒక్కస్రిగా ఏం జరిగందో తెలియదు. 
వెనక సీట్  లో వుననా నేను డ్రైవర్   ప్రక్క 
సీట్  లో పడాడిను. కళ్్ళ తెరిచి చూస్తే 
డ్రైవర్   కార్  ను ఆగవుననా టిపపిర్  కు 
గుదాదిడు. కార్ నుజుజా నుజుజా అయి్యంద. 
నాకు చవిలో నుండి రకతేం కారడం 
తెలుసుతేంద. నేనెక్కడునానానో ఏమైందో 
తెలియలేదు. నెమ్మదగా చూసుకుంటే 
కార్  కు యాకి్సడెంట్ అయినదని 
అర్థమయింద. ప్రాణాలు పోయేంత 
ప్రమాదం జరిగంద. కారును చూస్తే 
ఎవరు కూడా అందులోని వాళ్్ళ 
బ్రతికివునానారనుకోరు. డ్రైవర్  కు ఏమీ 

డాక్టర్ సౌజన్య
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కాలేదు. నాకు చవిలోపల వైపు చాలా 
బలంగా తగలింద. ఇంకొచం గటిటాగా 
పడి వుంటే నేను అక్కడ పోయేదానినని 
డాకటార్   చపాపిడు. అమ్మగారు ఎంత 
ప్రమాదం నుండి రక్షించారు. ఇంకోస్రి 
మారిచు 2021లో నేను బండి మీద 
హాసిపిటల్ డూ్యటీకి వెళ్తేనానాను. వెనుక 
నుండి వచేచు బస్  ను తపుపికుందామని 
ప్రక్కకు ఏమిలేకుండా చూసుకుని 
జరిగాను. కానీ నా ప్రారబ్ం, చాలా 
సీపిడ్  గా ఒక బండి వచిచు గుదేదియటం, 
నేను పడిపోయి నా బండితోపాటు 
రోడుడి మీద కొంత దూరం వరకు 
ఈడుచుకుపోవడం జరిగంద. అస్సలు 
బ్రతికి బయటపడ ఛాన్్స   లేదు. 
కొదది గాయాలతో బయటపడాడిను. 
అమ్మగారు ఇలా అడుగడుగునా 
ననునా ప్రాణాపాయాల నుండి 
రక్షిస్తేనే ఉనానారు. అమ్మగారు మీకు 
శతసహస్రకోటి పాదాభవందనాలు.

మే 11 2021న దా్వరక బాబ్గారు 
ఫోన్ చేసి వీలయిత్ రమ్మనానారు. పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారికి స్లైన్ పెటటాడానికి. నాకు 
బండి లేదు అని చప్తే బాబ్గారే కారు 
పంపించారు. 11న వెళ్్ళను. అమ్మగారు 
నాకు తమ దర్శనం ఇవ్వడానికి మాత్రమే 
పిలిచినటుటాగా అనిపించింద. మే 26న 
వేదక్కయ్య ఫోన్ చేస్రు. అమ్మగారిని 
ఒక్కస్రి చూడడానికి ర్గలవా అని 
అడిగారు.  ఆ మర్నాడు వెళ్్ళను. 
అమ్మగారికి స్వ చేసుకునే అదృషటాం 
కలిగంద.  ఆ రోజంతా మొతతేం పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారు తమ సనినాధని, స్వను 
ప్రస్దంచారు. తర్్వత జరిగంద 
చూసుకుంటే ననునా అందుకే రోజంతా 
వుంచుకునానారనిపించింద. ఎందుకంటే 
నేను పూజ్యశ్రీ అమ్మగారితో మాటాలుడడం 
అదే చివరిస్రి. ఆ ముందు రండు 

రోజులు అసలు బాగా లేదు అనానారు. 
కాని నేను బాధపడతాననేమో ఆ రోజు 
“కాసతే బాగుననాటుటా ఉంద” అనానారు.

30 మే ర్త్రి అక్కయ్య 11 
గంటలకు ఫోన్ చేసి రమ్మనానారు. నేను 
ర్లేకపోతునానాను అంటే “నీ యిషటాం” 
అనానారు. అంత మంచిగా చబిత్ పోలేని 
దుసి్థతికి నాకు చాలా దుుఃఖం వచిచుంద. 
ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాలేదు. 
సరే అయిత్ నర్్స  ని పంపడానికి 
ప్రయతినాంచమనానారు. ప్రయతినాంచాను. 
అమ్మగారి అనుగ్రహంతో మరుసటి 
రోజు ఉదయానికి ఒక నర్్స దొరికింద. 
నేను పోలేకపోతుననాందుకు 
బాధపడుతేనానాను అని ఇంట్లు నుంచి 
చేసుకునే స్వను అనుగ్రహించారు. 
నాకు బాబా దగగుర అబ్దిలాలు 
గురుతేకు వచాచుడు. బాబా పిలవగానే 
వెళ్ళలేకపోవడం వలలు ఆయన 
ఆఖరి క్షణాలోలు చూడలేకపోయాడు. 
నా పరిసి్థతి అలాగే వుంద. 
పోలేకపోతునానాననిపించగానే యిదే 
గురుతేకు వచిచుంద. అదే నిజమయి్యంద. 
కాని అమ్మగారు ఎంత దయామయులో 
నాకు ఇంట్లు నుంచి అయినా స్వ 
చేసుకునే భాగా్యనినా ప్రస్దంచారు.

జూన్ 3న పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారిలో ఐక్యమయా్యరని 
తెలిసింద. (మధ్్యహనాం 1:12గం.లకు) 
వినగానే కుపపికూలిపోయాను. చివరి 
దర్శనం కోసం మేము అమ్మగారి 
నిలయం వదదికు వెళ్్ళము. దుుఃఖం 
ఆపుకోలేకపోయాను. బాబ్గారు, 
అక్కయ్య, లయమ్మ, మిగతా అందరూ 
(అమ్మగారి దగగుర ఉననావాళ్లు) ననునా 
ఓదార్చురు. నేనేమీ చేయకపోయినా 
అక్కయ్య ననునా “నువెంతో బాగా స్వ 
చేసుకునానావు” అనానారు.

బాబ్గారు నాకు ఒంగోలు 
ర్వడానికి Permission ఇవ్వడమే 
కాక ననునా అమ్మగారి వాహనంలో 
రమ్మనానారు. ఇక అక్కడినాంచి పూజ్యశ్రీ 
అమ్మగారి సమాధ చేరే వరకు పూరితే 
స్వను అనుగ్రహించారు. అక్కయ్యకు, 
బాబ్గారికి శతకోటి ప్రణామాలు.

అసలు నిజం చపాపిలంటే మన 
కోసం అమ్మగారు స్వను Create 
చేసి, దానినా మనము చేసుకునేలా 
కూడా వారే ఏర్పిటు చేసి, మనలినా 
అనుగ్రహిస్తేరు. నాకు మాత్రం చాలా 
విచిత్రంగానే వుంటుంద, ఎందుకంటే 
నేను ఏమీ చేయలేను. పరిసి్థతులు 
కూడా అందుకు సహకరించవు. 
కాని అమ్మగారు పరిసు్థతులను 
మారుస్తే అనినా సమకూరుస్తే ననునా 
అనుగ్రహించారు.

‘అడగకుండా తలిలు కూడా అననాం 
పెటటాదు’ అంటారు. కాని అమ్మగారు 
అడగకుండా ముందుగానే అనినా 
ఇస్తేరు. ఇద కావాలి అని ఆలోచన 
కూడా ర్కముందే అద నెరవేరుస్తేరు. 

అమ్మగారూ! 
మిమ్మలినా ఎంతని వరి్ణంచనమా్మ.

ప్రేమ స్వరూపిణి, ప్రాణదాతా
తలచిన వెంటనే పలికే దైవం అనీనా మీరే!

ఇక్కడ పందన జీవితం, 
ఇంక ఎక్కడ పందలేదు అమ్మగారు!

 జై స్యి మాసటార్ !!
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శ్రీ దతతా పాద్కా శ్రీనివాసులు

మోక్ష ప్రదాత

(అతి చిన్న వయన్సులోనే ఆధా్యతిముక పురోగతిక్ కావలస్న శిక్షణన్ 
అిందుక్న్న ధన్యజీవి.)

నా ప్రు శ్రీనివానులు. దతతే 
పాదుకా శ్రీనివాసులు అని 

పిలుసుతేంటారు. శ్రీ మాసటార్ గారిని 
మొటటామొదటిస్రిగా 1978, 79 
ప్రాంతంలో స్ళ్్ళరుప్ట వచిచునపుడు 
చూస్ను. వారు అక్కడ ఆర్యవైశ్య 
కళ్్యణ మంటపములో వచిచువునానారు. 
నేను అక్కడ ఒక మందరంలో 
వుంటుండవాణి్ణ. అపుడు నాకు 10, 
12 సం॥ల వయసు్స, చాలా చిననావాణి్ణ. 
మాసటారుగారి దగగుర కెళ్్ళనపుపిడు 
సిగరట్ తాగుతునానారు. మాసటారుగారు, 
“ఇలార్” అని పిలిచి, “ఏంచేసుతేనానావు” 
అనానారు. “ఇక్కడ పనిచేసుతేనానాను” 
అనానాను. మాసటారుగారు విభూతి 
పెటాటారు. పెటిటా, “ఏమనానా అడుగుతావా” 
అనానారు. ‘నేనేమి అడిగేద లేదు’ 
అని చపాపిను. ఎందుకంటే అసలు 
ఆయన గురించి నాకేమీ తెలియదు. 

“సరే మంచిద” అనానారు. తర్్వత నా 
ఆరి్థక పరిసి్థతుల వలలు స్ళ్్ళరుప్ట 
నుంచి నెలూలురు ర్వటం జరిగంద. 
నెలూలురులోని దతతేస్యి మందర్నికి 
మాసటారుగారు వసుతేండవారు. 
అపపిటినాంచి మళీ్ళ మాసటారుగారితో 
పరిచయం ప్రారంభమయింద. వారి 
సత్సంగాలు వినేవాణి్ణ. వారు ర్సిన 
పుసతేకాలు చదవేవాణి్ణ. కాని నా ఆరి్థక 
పరిసి్థతి దృషాటా్య వారి పుసతేకాలు కొనే 
ఆరి్థక సతేమత నాకు లేదు. ఒకస్రి 
మాసటారుగారు దతతేస్యి మందర్నికి 
వచిచునపుపిడు వారితో “మీరు వ్రాసిన 
పుసతేకాలు చదవాలని కోరిక వుంద 
కాని, నా దగగుర డబ్బులు లేవు. ననేనాం 
చేయమంటారు” అనానాను. “అదేందర్ 
ఒకస్రి జ్బ్ ర్సి పడస్తే, నేను నీకు 
ఊరికే పంపిస్తేగా” అనానారు. సరేనని 
అలాగే చేస్ను. వెంటనే మాసటారుగారు 

ఆశీసు్సలు కూడా వ్రాసి స్వంత ఖరుచుతో 
పంపించారు. అదే నా ఆసితే. ఈ రోజుకు 
నాకు మిగలినవి కూడా అవే. ఆ తర్్వత 
వారితో పరిచయం బాగా పెరిగంద. నా 
కషటాసుఖాలు వారితో చపుపికునేవాణి్ణ. 
ఒకస్రి నాకు తీవ్మైన ఇబబుంద 
కలిగంద. ఆరి్థకంగా దురభారమైన 
పరిసి్థతి. మాసటారుగారి దగగురకు వచాచును. 
మాసటారుగారికి చపుపికోవాలి. వారి దగగుర 
ఏదో ఒకటి పందాలి అనే కోరిక, 
కానీ తీర్ ఇక్కడకు వచేచుసరికి గొంతు 
పెగలదు. గము్మగా ర్వటం, గము్మగా 
పోవటం. ఇలా రండుస్రులు వచాచును. 
ఏమీ అడగలేక పోయాను.

మూడోస్రి నోరు పెగలుచుకొని 
గటిటాగానే అడిగాను. “మాసటారు గారూ 
నా పరిసి్థతి దురభారంగా వుంద. ఇంట్లు 
అనానానికి జరగటం కూడా చాలా 
కషటాంగా వుంద. ఏం చేయమంటారు” 
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అని అనానాను. మొదటిస్రి 
ఆయనకు నమస్్కరం చేస్టపుపిడు 
“ఆధ్్యతి్మకంగా ననునా ఉననాత దశకు 
తీసుకుపోండి” అని అనుకునానాను. 
అలా మనసులోనే కోరుకునానాను గాని, 
పైకి చపపిలేదు. అద నా మనసు్సలోనే 
గుపతేంగా వుండిపోయింద. తర్్వత 
దానినా పటిటాంచుకోలేదు. అసలు 
దానినా నేను మరిచుపోయాను. 
మూడోస్రి గూడా మాసటారుగారికి 
నమస్కరించినపుడు ఖచిచుతంగా అదే 
అనానాను. “అద తపుపి కదర్. ఒరే 
వెధవా నువు్వ ఆయనేనామి అడిగావుర్” 
అనానారు. “నేనేమి అడిగానయా్య. 
నేనేమీ అడగలేదే. ‘నా పరిసి్థతి ఇటాలు 
వుంద. ఏదైనా వుపాయం చపపిండి’ అని 
అడిగాను. అంత్” అనానాను. “అయనను 
అడిగందేదో అదే ఆయన నీకు 
ఇసుతేనానాడు. అద తీసుకొని ఆయనను 
ఇంకేమీ అడగకు. అద వుంటే అనీనా 
వుంటాయిర్, ఇక నుంచి నువు్వ కింగ్ 
వి ర్” అనానారు. “నేనేమి అడిగాను 
మాసటారుగారు? నేనేమీ అడుగలేదు 
స్ర్” అనానాను. “ఏయ్ నువు్వ 
ఆయనునా ‘ఆధ్్యతి్మకంగా వుననాత దశకు 
తీసుకుపో’ అని అడగలేదా!” అనానారు. 
అపుపిడు నాకు గుర్తేచిచుంద. నాలుక 
కరుచుకొని ‘అర నిజమే కదా’ అని. “ఈ 
విషయం నేనెందుకు మరిచుపోయాను? 
కానీ ఈయనెంత గురుతే పెటుటాకునానాడు. 
అదీ నేను ఆయనకు బయటకు 
చపపిలేదు గూడా’’. అపుపిడాయన మీద 
పరిపూర్ణమైన విశా్వసము కలిగంద. 
నమ్మకము ఏరపిడింద. ఈయన 
స్మాను్యడు కాదు. మహాతు్మడు. 
మహాతు్మడు కాకపోత్ నా మనసు్సలో 
మాట ఈయనకెలా తెలుసుతేంద. సరే 
అపుడు కూడా అడిగా “మాసటారు గారు 

ఇంట్లు జరగటానికి చాలా ఇబబుందగా 
వుంద. తింటానికి తిండిలేదు. ననునా, 
నా తలిలుని పోష్ంచుకోవటం చాలా 
కషటాంగా వుంద. ననేనాం చేయమంటారు” 
అని అనానాను. “స్యిలీలామృతము 
పార్యణ చేయి” అనానారు. “అద 
చేసుతేనానాను మాసటారుగారు. కాని 
ఈ పరిసి్థతులలో చేయటం లేదు” 
అనానాను. మాసటారుగారు నాకు మూడ 
మూడు స్త్రాలు చపాపిరు. “ఒకటి 
ఎపుపిడూ దరిదంతో బాధపడాలని 
కోరుకో. రండు ఎపుపిడూ రోగం 
ర్వాలని కోరుకో. మూడు ఎపుపిడూ 
కషటాం ర్వాలని కోరుకో. ఈ మూడు 
కోర్కలు కోరుకో స్యినాథుడిని. 
ఆ మూడు కోరికలు ఎపుపిడైత్ 
కోరుకుంటావో, అపుపిడాయన నీ 
ప్రక్కన ఎపుపిడూ వుంటాడు. అంతకు 
మించి ఇంకేమయినా అడిగావంటే 
ఆయన నీకెపుపిడూ దూరంగా 
వుంటాడు” అని అనానారు. “సరేనయా్య 
మొదలే నేను కషాటాలోలు వునానాను ఇంక 
భవిష్యతుతేలో కూడా కషాటాలే పడాలా? 
వాటినే కోరుకోమంటునానావేంద?” 
అని అంటే, “అవుంటే ఆయన నీ 
ప్రక్కనే వుంటాడుర్, ఆయన నీ 
ప్రక్కనే వుంటే ఇంక నీకేం కావాలి?” 
అనానారు. “సరే మాసటారుగారు” అనానాను, 
ఆ తర్్వత ఆ కషాటాలు క్రమక్రమంగా 
నా కర్్మనుస్రం మాసటారుగారి 
ఆశీసు్సలతో తగగుపోస్గాయి.

ఒకస్రి ర్మచంద్రాపురంలో 
విగ్రహ ప్రతిషటాకి మాసటారుగారు, మేము 
వెళ్ళటం జరిగంద. అక్కడినాంచి 
కురుమదాదిలిలో మాల పిచచుమ్మ అనే 
అవధూత సమాధ దగగురకు మమ్మలినా 
తీసుకెళ్్ళరు. అక్కడొక మఱ్ఱిచటుటా 
వుంద. ఆ మఱ్ఱిచటుటాలో ఆమె తపసు్స 

చేసుకుని అక్కడ సిద్ పందారు. ఆ 
విషయం మాకు చపాపిరు. ఆ చటలు 
చుటూటా మేం ప్రదక్షిణలు చేసుతేనానాం. 
మూడో ప్రదక్షిణ తర్్వత నేను 
వారి పాదాలంటి నమస్కరించాను. 
“ఒరేయ్ ఎందుకుర్ నమస్్కరం 
చేశావు” అని సౌమ్యంగానే అడిగారు. 
“మాసటారుగారూ పవిత్రమైన స్థలంలో 
పవిత్రమైన వ్యకితేకి చేసిన నమస్్కరము 
అత్యంత ఫలితానినాసుతేందని మీరే 
చపాపిరు. ఇంతకనానా పవిత్రమైన 
స్థలం లేదు. మీకనానా పవిత్రమైన 
వ్యకితే నాకు కనబడలేదు. అందుకే మీ 
పాదాలను నమస్కరించాను” అని 
సమాధ్నమిచాచును. “ఒరేయ్ వెధవా 
అంత గురుతే పెటుటాకునానావా నువు్వ” అని 
అయన చాలా సంతోషంతో, ప్రేమతో 
అనానారు.

ఒకస్రి మాసటారుగారు నెలూలురు 
లోని దతతేస్యి మందర్నికి విగ్రహ 
ప్రతిషటా కార్యక్రమానికి వచాచురు. 
వారితోపాటు పరమ పూజు్యలైన 
తాడపలిలు ర్ఘవనార్యణ శాసు్రాలు 
గారు కూడా వచాచురు. వారు 
ఉపన్యసిసుతేనానారు. నేను మాసటారిగారి 
పాదాల వదది కూరుచునానాను. నా మంద 
బ్ద్కి వారి ఉపనా్యసం అర్థం కావటం 
లేదు. వారు భాగవత, ర్మాయణాల 
గురించి చపుతేనానారు. అపుపిడు 
మాసటారుగారితో, “మాసటారుగారు 
వారు చప్పి పుర్ణాలు నాకేం అర్థం 
కావటం లేదు, మీరు చపపికూడదా 
చాలా బాగుంటుంద. మాకూ వినాలని 
వుంద” అనానాను. అపుడు వారు 
వెంటనే “ఒరేయ్, బ్దది లేదుర్ నీకు, 
చంపలేసుకో ముందు” అనానారు. 
“ఏంటి మాసటారుగారు” అనానా, 
ముందు చంపలేసుకోమనానారు. సరే 
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చంపలేసుకునానా. అపుపిడు చపాపిరు 
“వారు స్క్షాతుతే దతతే స్వరూపులు. 
ఆయన పరి్మషన్ ఇచిచున తర్్వతనే 
మనం చపాపిలి గాని, మనంతట మనం 
చపపికూడదుర్, తపుపిర్” అనానారు.

ఆ తర్్వత నేను వుదో్యగం కోసం 
ఒకతనిని నమి్మ ₹1500/-  ఇవ్వడం 
జరిగంద. అతడు ననునా మోసం 
చేస్డు. నా డబ్బు తిరిగ ఇవ్వలేదు. 
సరే మాసటారుగారికి ఇంత పడుగు 
వుతతేరం వ్రాస్ను. “ఏమయా్య 
నువు్వ చపిపినటులు స్యిబాబా చరిత్ర 
పార్యణ చేసుతేనానాను. ఒకతనిని 
నమి్మ డబిబుచాచును. ఏందో పెదది. 
స్యినాథుడు నాకేం చేశాడు. నాకు 
వుదో్యగం ఇపిపించనూ లేదు. డబ్బులు 
పోయాయి. నేను చాలా ఇబబుందులోలు 
వుండి కూడా ఆ డబ్బుని తెచిచుచాచును. 
ఇపుపిడు వారు ననునా తిడుతునానారు, 
కొటటాబోతునానారు” అని. ఆయన వెంటనే 
వుతతేరం వ్రాస్రు. “ఋణానుబంధం 
తపపిదుర్. కాబటిటా స్యిబాబా చరిత్ర 
పార్యణ చేస్తే నినునా మోసం 
చేసిన వాడికి మేలు జరగాలని 
కోరుకో. వాడికి మేలు జరిగత్ నీ 
డబ్బులు నీకు వస్తేయి” అనానారు. ఆ 
విధంగా చేస్తే వాడికి మేలు జరిగంద. 
స్యినాథుని అనుగ్రహం వలలు 
మాసటారుగారి ఆశీసు్సల వలలు నా డబ్బులు 
నాకు తిరిగొచాచుయి. చాలా సంతోషం 
వేసింద. అపపిటినాంచి మాస్టారుగారంటే 
పరిపూర్ణమైన విశా్వసం కలిగంద. 
మాస్టారుగారంటే ప్రేమ, అభమానాలు 
పెరిగాయి. ఎపుపిడూ వారిని దరి్శంచినా 
“ఏర్ బాగునానావా? ఎపుపిడొచాచువు, 
ఏంటిర్ సంగతులు.. ఏం విశ్షాలు. 
అందరూ బాగునానార్? ఆ....శుభం” 
ఆ పలకరింపుకే నాకెంతో ఆనందం 

కలిగేద. వారి పిలుపులో, పలకరింపులో 
ఎంతో ఆపా్యయత, అనుర్గం, ప్రేమ 
తొణికిసలాడద. కననా తలిలుదండ్రులలో 
కూడా అలాంటి ఆదరణ మనకు 
దొరకదు. ఇపుపిడు కూడా ఆ పిలుపు 
నా చవులలో వేణుగానంలా వినిపిస్తేనే 
వుంటుంద. మారుమ్రోగుతూనే 
వుంటుంద. ఇంట్లు మామూలుగా 
సత్సంగాలు చేసుకుంటాను. 
సత్సంగాలలో మహాతు్మల చరిత్రలు 
చదువుకుంటాము. ఆర్ధనలు 
చేసు్కంటూంటాము. స్్వమి సమర్థ 
గారి ఆర్ధన జరపాలని చపిపి 
“మాసటారుగారు ఈ విధంగా వారి 
ఆర్ధన రోజున నేను సత్సంగం 
చేయాలనుకుంటునానాను వారి ఆర్ధన 
రోజు. కాబటిటా మీ ఆశీసు్సలు నాకు 
పంపించండి” అని జ్బ్ ర్శాను. 
శ్రీవారి దగగుర నుంచి వుతతేరం వచిచుంద. 
“నీ యొక్క కార్యక్రమం స్యి యొక్క 
అనుగ్రహ ఆశీసు్సలతో, జయప్రదంగా, 
జ్ఞానదాయకంగా సఫలం అగుగాక” 
అని. అద వారు నాకు ర్సిన చివరి 
వుతతేరం. ఆ వుతతేరం నాకు చేరింద. 
నాకు చాలా సంతోషం వేసింద. 
మాసటారుగారు వెంటనే నాకు ఆశీసు్సలు 
పంపించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమం 
గురించి ఆలోచించనవసరం 
లేదు. కార్యక్రమం దగ్వజయంగా 
జరిగపోతుంద అని అనుకునానాను. 
కానీ ఒక అరగంటలో భయంకరమైన 
వారతే - మాసటారుగారు మనకికలేరు. 
నమ్మలేని వారతే. కానీ నమ్మకమైన వారి 
నుండ అందంద. వెంటనే బయలేదిర్ం. 
కాని టికెట్ కు డబ్బులేలువు. నెల క్తం 
ఎవరో నాకు కొతతే చపుపిలు దానం 
చేశారు, అపపిటినాంచి కొతతే చపుపిలు 
కరవటం వలలు రండు కాళ్ళకి పుండులు 

పడి మానక చీము పటిటా ఇంతలావున 
వాచి చాలా బాధ పెడుతునానాయి. 
నడవలేకపోతునానాను అయినా 
బయలేదిర్ను. మాసటారుగారి భౌతిక 
శరీరం చూడాలి ఇంక కనిపించదు 
కదా! అననాదే నా ధ్్యయం. దోవలో 
తెలిసిన ఆపుతేడు “ఎక్కడికెళ్తేనానావు?” 
అంటే సంగతి చపాపిను. ఆయన 
చారీటాకి డబ్బులిచాచుడు. అమేన బయలేదిరి 
వచేచుశాను. మాస్టారుగారిని దర్శనం 
చేసుకునానాను. తరువాత కార్యక్రమం 
జరుగుతుననాద. వారికి మనం ఏం 
చేయగలం, నా దగగుర డబ్బులేదు. 
ఏం చేయాలి అని ఆలోచిసుతేనానాను. 
వారికి సమాధ చేయడానికి గుంట 
త్రవు్వతునానారు. కనీసం రండు పారల 
మట్్టానా తీదాదిం అంతకు మించి 
మనమేం చేయలేం. శరీర శ్రమైనా 
చేదాదిం అని చపిపి రండు పారల 
మనునా తీశాను. అంతకు మించి 
చేయలేకపోయాను. ఆ తర్్వత 
మాసటారుగారి అంతిమ వూరేగంపులో 
పాలగునానాను.

సమాధ చేయటం 
అయిపోయింద. ఒంగోలోలుని మిత్రుడు 
“మా యింటికెళ్దిం ర్” అనానాడు. 
సరేనని వాళ్్ళంటికి పోయాను. 
వాళ్ళమ్మగార్చిచు “నాయనా లోపలికి ర్” 
అంటే, “నేను ర్నమా్మ, మాసటారుగారు 
సమాధ అయిపోయినారు కనుక 
మాకు స్తకం. లోపలికి ర్ను” 
అనానాను. “మామూలు మనిష్ పోత్ 
స్తకం వుంటుంద కానీ మహాతు్మలు 
పోత్ స్తకం కాదు నాయనా. నువు్వ 
లోపలికి ర్” అంద. లోపలికెళ్్ళను, 
స్నానంచేసి, భం చేశాను. ఆ తర్్వత 
మామూలుగా కూరుచునానా. అపుపిడు 
ఏంటబాబు మామూలుగానైత్ ఎంతో 
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ఇబబుంద పెటేటావి కాళ్్ళ ఇపుపిడమో 
త్లికగా వునానాయి అని చూస్తే ఆ 
పుండులు పడిన ఆనవాలే లేదు. మాడి 
మసైపోయినాయి. అంతవరకు 
బాధంచిన ఆ పుండులు ఆ క్షణంలో 
మాయమైపోయినాయి. అపుపిడు 
నాకు గురుచరిత్రలోని ఒక సంఘటన 
గుర్తేచిచుంద. గురుచరిత్రలో ఆ యవన 
ర్జుకు వ్ణం వచిచు ఎవరి వలాలు 
తగగుకపోత్ శ్రీ గురు దర్శనం వలలు 
తగుగుతుంద అని సలహా ఇస్తేరు. ఆ 
సలహా మేరకు వారిని దరి్శస్తే “ఏదర్ 
నీ వ్ణం” అంటే అతను చూసు్కంటే 
వుండదు. మటుమాయమైపోతుంద. 
అలానే నా వ్ణం కూడా మాస్టారుగారి 
భౌతిక దేహ సందర్శనం జరగగానే 
మాయమైపోయింద. ఇద నమ్మశక్యం 
కానటువంటి నిజం. 

ఆ తర్్వత మాసటారుగారు స్వపనా 

దర్శనం ఇచాచురు. బా్యంక్ లోన్ కి అపె్లు 
చేసి వునానాను. అందరూ తెలిసిన వారైనా 
అద యింతవరకూ ర్లేదు. స్యం 
చేసిన వారవ్వరూ లేరు. సరే ఏంటీ 
పరిసి్థతి అని గురుచరిత్ర, స్యిచరిత్ర 
పార్యణ చేసుతేనానాను. ఒక రోజు 
స్వపనాంలో మాసటారుగారు గుళ్ళంచి 
బయటకొసుతేనానారు. మొహంలో 
ఒక ప్రక్కనంతా ఒక విధంగా వుంద. 
“మాస్టారుగారు ఏంటి ఇటొచాచురు?” 
అంటే “ఏర్ బాగునానావా! సరే నీకు 
లోన్ శాంక్షన్ చేశార్? నువు్వ బా్యంక్ 
దగగురకెళ్్ళ డబ్బులు తీసుకొచుచుకో పో” 
అనానారు. “లేదు మాసటారుగారు వాళ్్ళ 
ననునా లోనివ్వకుండా తిపిపిసుతేనానారు” 
అనానాను. “లేదుర్ నేను చపాపిను నువు్వ 
రేపు బా్యంక్ కెళ్్ళ డబ్బులు తెచుచుకో పో” 
అనానారు. “సరే ఏంటి మాసటారుగారు 
మీరిటాలు వునానారు”. “అరేయ్ అవనీనా 

నువ్వడకూ్కడదు తపుపిర్” అని 
తలుప్సుకొని వెళ్్ళపోయారు. 
పక్కరోజు మాసటారుగారు చపాపిరు కదా 
అని బా్యంకు వెళ్ళగానే వాళ్్ళ చక్ 
తీసి చేతులో పెటాటారు. ఏంటీ విచిత్రం. 
అంతకు ముందు మూడు నెలలు నుంచి 
తిరుగుతునానా ఇవ్వనివారు, నాకు కల 
ర్వటమేమిటి? ఆ కల ప్రకారం నేను 
బా్యంక్ కి ర్వటమేమిటి? వాళ్్ళ చక్ 
చేతులో పెటటాటమేమిటి? సరే వారు 
భౌతికరూపంలో లేకపోయినా వారు 
నిత్యసతు్యలు. వారు ఇపుపిడూ వునానారు. 
ఎపపిటికీ వుంటారు.

వారి ఆశీర్్వదంతో ష్రీడి దర్శనము 
ఎందరో మహాతు్మల దర్శనము నాకు 
లభంచాయి. వారు స్క్షాతుతే దతతే 
స్వరూపమే గాని స్మాను్యలు కారు 
అనే దృఢ నమ్మకము వుంద.

- సశేషిం
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శ్రీ స్యిబాబాను దరి్శంచిన 
భకుతేలలో ఎంతగానో చదువుకుననావారు 
గూడ ఎందరో వుండవారు. వారిలో 
జి.జి.నారే్క ఒకడు. అతడు కలకతాతేలో 
ఎం.ఏ. పాసయా్యక అతనిని నాటి ఆంగలు 
ప్రభుత్వం 1909లో ఉననాత విద్యకోసం 
ఇంగాలుండుకు పంపింద. అతడు 
మాంచసటార్ లో భూగరభాశాస్త్రంలో ఎమ్.
ఎస్.సి. పటటాభద్రుడై ఆగసుటా, 1912లో 
మనదేశానికి తిరిగవచాచుడు. అతని 
మామగారు నాగపూర్ కు చందన 
శ్రీమాన్ బూటీ. ఇతను విదా్యవంతుడని 
స్టి భకుతేలందరూ గౌరవించేవారు. 
ఆధునిక విద్యతోపాటు యితడు 
మహాతు్మల ప్రభావానినా వరి్ణంచే 
‘జ్ఞానేశ్వరి’ వంటి ఆధ్్యతి్మక గ్రంథాలు 
గూడ చదువుతుండవాడు. అతడికంటే 
ముందునుండ అతని భార్య, తలిలు, 
మామగారు బాబాను దరి్శసుతేనానారు. 
స్యిబాబా మహాతు్మలని, వారి 
దర్శనం చేసుకోమనీ బూటీ మొ॥న 
వారు నారే్కకు వ్రాస్రు. అతడు, తన 
దర్శనానికి రమ్మని బాబా చబిత్నే 
వస్తేననానాడు. అపుపిడా విషయం 

బూటీ ప్రస్తేవిస్తే అతడు దర్శనానికి 
ర్వచచుని బాబా చపాపిరు. కనుక ఏప్రిల్ 
1913లో అతడు తన తలిలుతో కలసి 
శిరిడీ వెళ్్ళడు. అతడు తన స్మృతులిలా 
వ్రాస్డు:

“నేను ఏప్రిల్ 1913లో మొదట 
శిరిడీ వచాచును. బాబాకు మావాళ్ళపై 
ఎంతో ప్రేమ. మా తలిలుగారు ర్గానే 
ఒకొ్కక్కస్రి ఆయన సంతోషంగా 
ఎగరి గంత్సి నృత్యం చేస్వారు. 
మాధవర్వ్ దేశపాండ మశీదుకు వచిచు 
ననునా పరిచయం చేయబోత్ బాబా, 
“నాకు వీణి్ణ పరిచయం చేసుతేనానావా? 
నాకితడు 30 తర్ల నుండీ 
తెలుసు” అనానారు. మొటటామొదట నా 
హృదయంలో ముద వేసుకుననాద 
వారి కనునాలే. వారి చూపు ననునా 
అణువణువునా దూసుకుపోయింద. 
చావడిలో కూరుచుననా వారి రూపం నా 
హృదయంపై ముద వేసుకుననాద. 
అంతరంగకమైన అనుభవాలు నాకు 
క్రమంగా కలాగుయి. నేను అచచుటి 
వాతావరణానికి అలవాటుపడి వారికి 
స్వలు చేయడము, ఆరతులకు 

హాజరవడమూ ప్రారంభంచాను.
సం॥1914లో ఒకరోజు బాబా 

కొనినా కఫ్నాలు సిద్ం చేయించి 
కొందరు భకుతేలకు పంచుతునానారు. 
నేనద దూరంనుంచి చూచి, ఆయన 
నాకుగూడ ఒక కఫ్నా ప్రస్దస్తే 
బాగుండుననుకొనానాను. దానిని నా 
దగగుర వుంచుకొని బాబా భజన వంటి 
ప్రత్్యక సందర్భాలలో ధరించవచచుని 
నా భావం. కొదది స్పయా్యక ననునా 
తమ చంతకు పిలిచి ప్రేమగా 
నా తల నిమురుతూ, “నీకు కఫ్నా 
యివ్వనందుకు ననునా తపుపిపటటావదుది. 
నీకివ్వడానికి ఆ ఫకీరు (భగవంతుడు) 
అనుమతించలేదు” అనానారు. నేను 
ఉదో్యగాల కోసం కలకతాతే, బంబాయి 
వంటి దూరప్రాంతాలకు వెళ్ళవలసి 
వసతేందని, నననానుగ్రహించి మా 
వూరికి గాని, లేక శిరిడీకి గాని దగగురలో 
ఉదో్యగంలో సి్థరపరచమనీ ఒకరోజు 
మా అమ్మ బాబాను అడిగంద. “అతనిని 
పూణేలో సి్థరపరుస్తేను” అనానారు బాబా. 
ఒకొ్కక్కపుపిడు నాకు ఒకేస్రి అనేక 
ఉదో్యగాలచిచు, వాటిలో ఒకదానిని 

పూజ్య ఆచార్య శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ
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ఎనునాకోవలసి వచేచుద. ప్రతిస్రీ 
బాబా నిర్ణయం తీసుకొనేవాణి్ణ. 
కానీ ఆయన ప్రతిస్రీ చివరలో 
పూణేనగర్నినా ప్రస్తేవించేవారు. 
ఉదా : 1916లో ఒకవంక వారణాసిలో 
ప్రొఫెసర్ (అధ్్యపకుడు) ఉదో్యగము, 
బర్్మలో ఒక ఉదో్యగమూ వచాచుయి. 
బాబాను అడిగత్ ఆయన ప్రతిస్రీ 
పూణే నగర్నినా ప్రస్తేవిసుతేంటే నేను 
నవు్వకునేవాణి్ణ. కారణం పూణేలో 
నాకు తగన ఉదో్యగావకాశాలే 
లేవు. కాని 1918 నుండి పూణేలో 
భూగరభా రస్యనిక శాస్్రాలలో 
అధ్్యపకుడుగా పనిచేసుతేనానాను. అంటే 
నా భవిష్యతతేంతా వారికి ప్రత్యక్షమననా 
మాట!

నేను 1916 ప్రాంతంలో చాలా 
కాలం తర్్వత శిరిడీ వెళ్లును. అక్కడ 
బాబాకు ఎవరే స్వ చేసుతేనానారో 
విచారించాను. వామనర్వ్ 
పటేల్ ( వీరే తర్్వత శ్రీ స్యి 
శరణానందులయా్యరు) అనే 
నా్యయవాద నిత్యమూ బాబాకోసం 
భక్షకు వెడుతునానాడని విని నేను 
కొంచం అస్యచంద, ‘ఆ స్వ నాకే 
ఎందుకివ్వగూడదు?’ అనుకునానాను. 
బాబా దర్శనానికి సమయమవడం 
వలన నేను స్టు, బూటు, ట్పీలతోనే 
మశీదులోకి వెళ్్ళను. అపుపిడొకరు 
బాబాను, ‘వామనర్వ్ కు భక్షాపాత్ర 
యిచిచు గ్రామంలోకి పంపమంటార్?’ 
అని మూడుస్రలుడిగారు. అపుపిడు 
బాబా అకస్్మతుతేగా ననునా చూపి, ‘ఈ 
రోజు పాత్ర యిచిచు యితనిని పంపండి’ 
అనానారు. నేను స్టు బూటుతోనే ఆ 
రోజు భక్షకు వెళ్్ళను. అటు తర్్వత 
నాలుగు నెలల వరకూ నేను స్మాన్యమైన 
దుసుతేలు ధరించి నిత్యమూ మధ్్యహనాం 

భక్షకు వెళ్్ళను. ఆ పనికి బాబా ననేనా 
ఎందుకెనునాకునానారో ఎవరికీ అర్థంగా 
లేదు గాని, హృదయాంతర్్యమియైన 
బాబా నా కోరిక గురితేంచి, అటిటా 
అవకాశమిచాచురు. ఈ సదవకాశం 
ఆయన కొదదిమందకి మాత్రమే 
యిచేచువారు.

సం॥1917లో పూణేలోని 
యింజనీరింగ్ కళ్శాలలో 
ఉపాధ్్యయ పదవికి నేను అరీజా 
పెటుటాకోవాలా అని బాబానడిగత్, 
ఆయన పెటుటాకోమనానారు. ఆ 
ఉదో్యగానికి సంబంధంచిన వారిని 
కలుసుకోవడానికి నేను పూణే వెళ్్ళను. 
పెదది సిఫారు్సలతో ఆ పదవికి ఎనోనా 
దరఖాసుతేలు వచాచుయి. నా పరిసి్థతి 
కషటాంగా వుననాద. నేను శిరిడీ విడిచి 
పెటాటాక బాబా అచటి వారిని, ‘నారే్క 
ఎక్కడికి వెళ్్ళడు?’ అని పదే పదే 
విచారించారుట. ‘అతను ఉదో్యగ 
ప్రయతనాంమీద పూణే వెళ్్ళడు’ అని 
చబిత్, ‘భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తేడు’ 
అనానారట. అపుపిడు ‘నాకు బిడడిలు 
కలిగార్’ అని ఆయన మావాళ్ళను 
విచారించారుట. నాకెందరో బిడడిలు 
పుటిటా చనిపోయారని చబిత్ ఆయన 
తిరిగ, ‘భగవంతుడనుగ్రహిస్తేడు’ 
అనానారట. అలాగే నాకు 1918లో ఆ 
ఉదో్యగమొచిచు, 1919లో సి్థరమైంద. 
అపపిటినుండీ నాకు పుటిటాన బిడడిలు 
నలుగురు క్షేమంగా వునానారు. 
ఇవనీనా నాకు బాబా అనుగ్రహంవలలునే 
లభంచాయి.

కేవలం  లౌకిక  శ్రేయసు్సను 
మాత్రమే కోరేవారికి బాబా తమ 
ఆంతర్యం తెలియనిచేచువారుగాదు. 
లోతుగా ఆయననర్థం 
చేసుకోగలవారు వచిచునపుడు మాత్రం 

వారికి బాబా తమ ఆంతర్యము, 
శకీతే అర్థమయే్యలా ప్రవరితేంచేవారు. 
కనుక స్మాను్యలు ఆయనను 
అర్థం చేసుకోలేకపోయేవారు. నేను 
మొదట నుండీ వారినెంతో నిశితంగా 
గమనిస్తే వచాచును. ఆయనగూడ 
అద గురితేంచి, ‘భలే, భలే’ అని 
ప్రశంసించి, ననునా ప్రోత్సహించేవారు. 
వారి ఆంతర్్యనినా నేను లోతుగా 
గు రి తే ం చ లే క పో యి న పు డు , 
“నీవెంత మందమతివిర్!” అని 
మందలించేవారు. వారియొక్క 
ప్రతిమాట, చేతగూడా ఎంతో లోతైన 
అర్థంగలిగ వుంటాయి. నాకు అనీనా 
అర్థమయే్యవి గావు.

బాబాను లోతుగా గమనిస్తే 
ఒక విషయం సపిషటాంగా తెలిస్ద; 
ఆయన యీ లోకంలోనే గాక, యితర 
లోకాలలో గూడ పనిచేసుతేండవారు. 
అర్థం చేసుకోని వారికి బాబా 
మాటలు అర్థం లేని పిచిచువాగుడులా 
తోచేవి. అవెంతో భావగరిభాతమైన 
పరిభాషతోను, నీతి కథలతోనూ 
నిండివుండవి. పైకి ఆయన పచిచు 
లౌకికులుగా, ఎంతో ప్ర్శ గలవారిలా 
కనిపించేవారు. ఒకస్రి ఒకవ్యకితే 
కొంతకాలమాయనను గమనించి, 
‘ఈయనలా రోజంతా డబ్బు గురించే 
మాటాలుడ కపట స్ధువును నేనెక్కడా 
చూడలేదు’ అనానాడు. పాపం, బాబా 
పరిభాషలో ‘పైస్’ (డబ్బు) అంటే 
పుణ్యమని అతడికి తెలియలేదు. కాని 
వారి మాటలు అర్థమైత్ వారి తత్వము, 
శకుతేలు, పనులూ ఎంతో గొపపివని, 
ప్రజలు ఆయననుండి సహకారము; 
రక్షణ, మారగుదర్శనమూ పందే రీతి అతి 
చిత్రమైనదనీ అంగ్కరించక తపపిదు.

సుమారు సం॥1914 ప్రాంతంలో 
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హార్దికు చందన శ్రీమంతుడైన ఒక 
వృదు్డు తన భార్యతో కలసివచిచు 
శిరిడీలో వునానాడు. అతడు తీవ్మైన 
క్షయ వా్యధతో బాధపడుతునానాడు. 
నెలా పదహేను రోజులపాటు అతని 
ఆరోగ్య మెంతగానో మెరుగవుతూ 
వచిచుంద. కాని, రండవమాసం చివరోలు 
అతని పరిసి్థతి విషమించి అంతిమ 
ఘడియ సమీపించినటలుయింద. ఆ 
సమయంలో బాబా వదదికెళ్్ళ వారి 
ఆశీసు్సలు కోరడానికి ఆ యింట్లు 
మగవాళ్్ళవరూ లేరు. అద తెలిసి నేనే 
బాబావదదికు వెళ్్ళను. ఆయన ఆ 
రోగ మరణించడమే మేలని చపిపి, 
“అతనికి ఊదీ ఏంచేయగలదు? 
అయినా అడిగారు గనుక తీసుకువెళ్్ళ 
ఇవు్వ” అనానారు. నేను ఊదీ తీసుకెళ్్ళ 
యిచాచునుగాని, బాబా అననామాట 
ఎవరితోనూ చపపిలేదు. తర్్వత శా్యమా 
గూడ బాబా వదదికు వెళ్్ళ ఆ రోగ 
మరణించనునానాడని చపాపిడు. బాబా, 
‘అతడెలా చావగలడు? తెలలువారగానే 
మరల బ్రతుకుతాడు’ అనానారుట. అంటే 
ఆ వృదు్డు చనిపోడని బాబా చపాపిరని 
వాళ్్ళ అనుకునానారు. కనుక అతడు 
చనిపోయాక వాళ్్ళ శవం చుటూటా 
దీపాలు పెటిటా మధ్్యహనాం వరకూ 
అతడు బతుకుతాడమోనని ఎంతో 
ఆశతో ఎదురుచూచారు. కాని చివరకు 
అంత్యక్యలుగూడ జరిగపోయాయి. 
ఆ కారణంగా ఆ వృదు్ని బంధువులు 
బాబా తమకు వ్యర్థంగా ఆశ 
చూపారని తలచి శిరిడీనుండి 
వెళ్్ళపోయి, మూడు సం॥ల వరకూ 
మరల ర్నేలేదు. తరువాత ఒకరోజు 
వారి బంధువులకరికి బాబా కలలో 
కనిపించారు; వారి తలపై ఆ చనిపోయిన 
వృదు్ని తలవుననాద. అపుపిడు బాబా 

కుళ్్ళపోయిన అతని ఊపిరితితుతేలు 
చూపి, ‘ఇంతటి చిత్రహింసనుంచి నేనే 
అతనిని రక్షించాను’ అని చపాపిరు. 
అపపిటినుండి అతని బంధువులు 
మళీ్ళ శిరిడీ ర్స్గారు. జీవునికి 
మరణం లేదని, అతడు మరలా 
జన్మకు ర్గలడననా భావంతో బాబా 
అననామాటలు వారు స్్థలంగా మాత్రమే 
అర్థం చేసుకొనానారు.

తరచుగా బాబా, తాము 
అదృశ్యంగా సుదూర ప్రాంతాలకు 
వెడుతుననాటుటా చబ్తుండవారు. 
ఉదయమే ధునివదది కొందరు భకుతేలతో 
కూరుచుని, తాను ఏ దూర ప్రాంతాలకు 
వెళ్్ళ, ఆ ముందటిర్త్రి ఎటిటా లీలలు 
చేసినదీ చబ్తుండవారు. ర్త్రంతా 
మశీదులోనో, లేక చావడిలోనో 
వారిచంతనే నిద్రించేవారికి వారి 
భౌతికరూపం శిరిడీలోనే వుననాదని 
తెలుసు. అయినా వారు చపిపినద 
అక్షర్లా నిజమని ఋజువయే్యద. 
ఒకొ్కక్కపుపిడు మరణానంతరం 
జీవులకు కలిగున అనుభవాలుగూడ 
ఆయన చబ్తుండవారు. ఒకస్రి 
శిరిడీలో ఒక మార్్వడీ పిలలువాడు 
చనిపోయాడు. అతని తాలూకువారు 
అంత్యక్యలు పూరితే చేసుకొని 
శోకంతో మశీదు చేర్రు. అపుడా 
పిలలువాని ఆత్మను గురించి బాబా, 
‘ఇపుడతడు ఆ నద (వైతరణీ)ని 
సమీపించి యిపుపిడ దాటుతునానాడు’ 
అనానారు. ఎందరికో ఆయన వారివారి 
పూర్వజన్మల గురించిన వివర్లు 
చపాపిరు. నాతో నా గత జన్మలు 
నాలిగుంటికి సంబంధంచిన వివర్లు 
చపాపిరు. ఆయన అవి యితరుల 
సమక్షంలోనే చపాపిరుగాని, అవి 
నా గురించి, నావేనని ఎవరూ 

తెలుసుకోలేదు. చుటూటా ఎందరునానా 
ఒక వ్యకితేకి మాత్రమే అర్థమయే్య 
రీతిన ఏమైనా చపపిగల నైపుణ్యం 
వారికుండద. ఒకేస్రి కొదది చేతలు 
మరియు మాటల దా్వర్ ఎందరో 
వ్యకుతేలకు ఆయన మేలు చేయగలగుడమే 
ఆశచుర్యమనిపించేద. అరుదుగా బాబా, 
‘నీవెక్కడునానావు? నేనెక్కడునానాను? 
ఈ ప్రపంచమెక్కడుననాద?’ అనేవారు. 
అలానే ఎపుపిడైనా తమ శరీర్నినా 
చూపుతోనో, లేక తాకుతూనో, ‘ఇద నా 
ఇలులు మాత్రమే. నేనిపుపిడు యిక్కడలేను. 
నా గురువు ననినాందులోనుండి బైటికి 
తీసివేశారు’ అనేవారు. అంటే వారు 
సశరీరులుగా వుననాపుపిడ ఆ శరీర్నికి 
పరిమితులుగారు. ఈ రోజుగూడ 
ఆయన గురించి, ‘స్యిబాబా 
సజీవంగానే వునానారు. ఆయన 
అపుపిడెక్కడునానారో అక్కడ యిపుపిడూ 
వునానారు. ఇపుపిడెక్కడ వునానారో 
అక్కడ అపుపిడుగూడ వునానారు’ అని 
ఖచిచుతంగా చపపివచుచు. అరుదుగా 
ఆయన తమ అవతార కార్యమేమో, 
భూమిపై మరియు యితర 
లోకాలలోనూ తమ కార్యమేమో 
స్చిసుతేండవారు. చనిపోయిన జీవుల 
గతులపై తమ ఆధపతా్యనినా అనేకస్రులు 
స్చించారు. ఈ విశ్వక్రమంలో వారి 
కరతేవ్యమలా స్చించారు. స్యిబాబా 
ఎననాడూ అసత్యం చపపిలేదు. అర్థంలేని 
పదజ్లం ఎననాడూ గుపిపించలేదు. కాని 
వారి పద్తుల్రిగనవారు మాత్రమే వారి 
చేతలు, మాటలు తెలుసుకోగలేగువారు 
- అదగూడ వారికవి అర్థం గావాలని 
బాబా ఉదేదిశిస్తేనే. 

- సశేషిం
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దావారకామాయి  అనుభవమిండపము

నేను మొటటామొదటిస్రిగా 
బంబాయిలో జూన్ 6, 

1926లో ఉదో్యగంలో చేరినపుడు 
నాకు శిరిడీస్యి బాబా ప్రు కూడ 
తెలియదు. తరువాత తరచుగా నా 
మిత్రుల నుండి ఆ ప్రు వినటం 
జరిగంద. కాని, శిరిడీ ఎక్కడుందో, ఎలా 
వెళ్్ళలో తెలియదు. కొంతకాలానికి 
గోపాల గణేశ్ అనే స్యి భకుతేడు 
పరిచయమయా్యడు. అతడు తెపిపించే 
‘శ్రీస్యిలీల’ మాసపత్రిక, చిననా ఊదీ 
పటలుము నాకు ఇస్తే ఉండవాడు. ఆ 
పత్రిక చదువుతూంటే నాకెంతో శాంతి, 
సంతోషం కలిగేవి. స్యిబాబా 
గొపపితనం గురించి తెలిశాక, నాకు 
శిరిడీ వెళ్్ళలని కోరిక కలిగంద. 
అయినా కొనినా సం॥లు గడిచినా నాకు 
ఆ శుభ సమయం ర్లేదు.
సుమారు మారిచు 1948 నుండి 
బదరీనాథ్ యాత్రకు వెళ్్ళలని 
సంకలపిముండద. కాని అంతదూరం 
ఆ క్రొతతేచోటికి తోడు లేకుండా 
వెళ్ళలేననిపించింద.

ఒకరోజు నా మిత్రుడు నా సంకలపిం 
గురించి విని, తానిదవరకే రండుస్రులు 
ఆ క్షేత్రం దరి్శంచానని, మరలా ఒక 
వారంలో వెళ్్ళలనుకుంటునానానని 
చపాపిడు. ఎంతో సంతోషంగా 
నేనుకూడ వస్తేనని చపాపిను. 
ప్రయాణానికి అనినా ఏర్పిటులు 
చేసుకొంటునానాను. ఇంతలో నా 
మిత్రునికి డిలీలునుండి ఒక ట్లిగ్రామ్ 
వచిచుంద. అతని కూతురుకు జబ్బుగా 
ఉందని, వెంటనే నా మిత్రుడు ఢిలీలు 
బయలుదేరి వెళ్్ళపోయాడట. ఆ 
సంగతి మేము ఢిలీలు బయలుదేరవలసిన 
ముందటిరోజు నాకు తెలిసింద. నేను 
ప్రయాణం మానుకోవలసివచిచునందుకు 
ఎంతో బాధపడి, ఆ బాధతోనే నాటి 
ర్త్రి నిద్రించాను. తెలలువారుజ్మున 
3గం॥లకు నాకు స్వపనాము వచిచుంద.
నేను, మర్క వ్యకితే మా స్మానులు 
భుజ్లకు తగలించుకొని బదరీనాథ్ 
కు వెళ్్ళ మార్గున నడుసుతేనానాము. 
అదొక భయంకరమైన రైలు మారగుం. 
రండుననార అడుగులు వెడలుపిగల 
ఆ బాట అడవిగుండా మెలికలు 
తిరుగుతూ పోతుంద. దానికి 
ఇరుప్రక్కలా ముళ్్ళ పదలూ 
ఉనానాయి. ఇంతలో అకస్్మతుతేగా 

మా యెదుట 10 లేక 12 అడుగుల 
దూరంలో ఒక భయంకరమైన పెదదిపులి 
ఎదురైంద. అద భయంకరంగా 
నోరంతా తెరచి నా వైప్ చూసతేంద. 
నాకెంతో భయమేసి వళ్ళంతా వణుకు, 
చమట పుటేటాసింద. నాకేం చేయాలో 
తోచలేదు. వేరు దకు్కలేక బదరీనాథుని 
ప్రు, స్యినాథునిప్రు స్మరించడం 
మొదలుపెటాటాను. చిత్రం మరుక్షణమే ఆ 
భయంకరమైన పెదదిపులి అంతకంతకు 
చిననాదై పోయి చివరకు ఒక పిలిలు 
అంతటిదై బాటప్రక్కనుననా పదలోకి 
దూకి అదృశ్యమైనద! మరుక్షణమే 
శ్రీ స్యినాథుని పోలియుననా 
ఒక వృదు్డు దర్శనమిచాచుడు. 
ఆయన నాకేసి తదేకంగా 
చూస్తే, “బదరీనాథుడు మరియు 
స్యినాథుడూ వేరనుకుంటునానావా! 
బదరీనాథుడదో స్యినాథుడు అదే; 
స్యినాథుడదో.. బదరీనాథుడదే. 
ఈ సత్యం తెలుసుకొని నా నామం 
5000 స్రులు జపించు” అని చపిపి 
అదృశు్యలయా్యరు. 
మరుసటిరోజు నేనలాగే చేసి జనవరి, 
1949లో శిరిడీ దరి్శంచాను.

- ఆర్. డి. న్యక్, 
బింబాయి

బదరీన్థుడు, సాయి 
వేరన్క్ింటున్్నవా?
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ఆచార్యోని అద్భుత లీలలు

పూజ్యశ్రీ భరదా్వజ మహార్జ్ 
లీలావైభవానినా వెంకటగరిలో 

వుంటుననా శ్రీమతి ఉపపిలపాటి  
సుజ్తాదేవిగారు ఈవిధంగా 
తెలియచేసుతేనానారు---

                                                        
నేను 1974-75 సంవత్సరంలో 

ఇంటరీ్మడియట్ చదువుకోవడానికి 
విదా్యనగరు కళ్శాలలో చేర్ను. 
అమ్మ, నేను, మా అననాయ్య 
శ్రీనివాసమూరితే చందోడులో అదెదికు 
ఇలులు తీసుకునానాము. రోడుడికి 
అటువైపు ప్రాంతానినా చందోడు 
అని, ఇటువైపు విదా్యనగరు అనీ 
అంటారు. ఇంటరీ్మడియట్ రండు 
సంవత్సర్లపాటు పూజ్యశ్రీ భరదా్వజ 
మాసటారుగారు మాకు ఇంగ్లుష్ 
అధ్్యపకులుగా వచేచువారు. నా 
జీవితానినా మలుపు తిపిపిన రోజులవి. 
మానవరూపంలో తిరుగాడ 
మహాతు్మనికి సమకాలికులమవ్వడం 
మా అదృషటాం. 

నాకంటే ముందు మా అననాయ్య 
శ్రీనివాసమూరితే పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి 
ఇంట్లు జరిగే సత్సంగాలకు 
వెళ్్ళవాడు. తరువాత అమ్మ, నేను 
కూడా వెళ్్ళవాళ్ళం. మా పెదదిననాయ్య 
అకస్్మతుతేగా చనిపోయాడు. పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారిని చూసినపుపిడలాలు మా 

అమ్మకి మా పెదదిననాయ్య జ్ఞాపకానికి 
వచేచువాడుట. అదే విషయం ఒకస్రి 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారితో చబిత్, “అమా్మ, 
ఇపుపిడమైంద? నేనే మీ కొడుకుని 
అనుకోండి!” అనానారు. అపపిటినుంచి 
నేను మాత్రం ఆయనని మా అననాగానే 
భావించేదానినా. పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు, 
పూజ్యశ్రీ అమ్మగారు ననునా వారి స్వంత 
బిడడిలాగా చూసుకునానారు.

అపుపిడు ఇంటరీ్మడియట్ లో 
రండు సంవత్సర్లకీ కలిపి ఒకేస్రి 
పరీక్షలుండవి. ఇంగ్లుష్లో 70 
మారు్కలు ర్వాలి, కానీ నాకు 67 
మాత్రమే వచాచుయి. కానీ  అదృషటావశాతుతే 
5 మారు్కలు మోడరేషన్ కలిపారు. 
అందువలలు పాసయా్యను. కానీ చిత్రంగా 
డిగ్రీలో పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు ననునా 
ఇంగ్లుష్ లిటరేచర్ తీసుకోమనానారు. 
అపపిటికే మా బావగారైన శ్రీ 
సుబ్రహ్మణ్యంగారు (తెలుగు HOD)  నా 
ప్రు తెలుగు లిటరేచర్ లో వ్రాస్శారు. 
అద తెలిసి నేను వెంటనే ప్రిని్సపాల్ గదకి 
వెళ్లు, మళీ్ళ ఇంగ్లుష్ లిటరేచర్ లోకి 
మారేచుసుకునానాను. అపపిటినించి రోజుకి 
రండుస్రులు పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి 
కాలుసు వినే అదృషటాం కలిగంద. 
ఆరోజు నేను పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి 
మాట వినడంవలలు తరవాతి కాలంలో 
నెలూలురు జిలాలులోనే మొటటామొదటి 

ఆంగలు ఉపాధ్్యయుర్లిగా ననునా 
నియమించారు. ఆయన చపిపినద 
చపిపినటుటా చేస్తే చాలా శ్రేయస్కరం. 

నేను  కాలేజీకి వెళ్్ళటపుపిడు 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి ఇంటి మీదుగానే 
వెళ్్ళలి. అందుకని ప్రతిరోజూ పూజ్యశ్రీ  
మాసటారుగారి ఇంటికి వెళ్లు కొంతస్పు 
ధ్్యనం చేసుకుని అక్కడనుంచి 
బయలుదేరేదానిని. ఇంచుమించు 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు ముందు, నేను 
వెనక వెళ్్ళవాళ్ళం. అలా వెళ్్ళటపుపిడు 
దారిలో చిననా చిననా పిలలులు వచిచు పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారికి నమస్్కరం చేస్వాళ్్ళ. 
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు కూడా 
ప్రతివాళ్ళకి రండుచేతులూ జోడించి 
నమస్కరించేవారు…. ‘చిననాపిలలులు, 
వాళ్ళని పటిటాంచుకునేదేమిటి?’ అని 
అనుకోకుండా!! అద చూసి నాకు చాలా 
ఆశచుర్యం వేసింద. తరవాత   కాలుసులో 
ఒకస్రి, ‘మనకు ఎవరైనా ఎదురుపడిత్ 
‘నమస్తే!’ అని చేతులు జోడించి 
పలకరించాలని, వాళ్్ళ ఎవరైనా 
కావచుచు… వారి అంతరంగంలోని 
బాబాకి నమస్కరిసుతేనానామని మనం 
భావన చేసుకోవాల’ని చపాపిరు.

నేను  బి.ఏ. చివరి సంవత్సరంలో 
వుండగా భావాతీత ధ్్యనం నేరుచుకునే 
అవకాశం వచిచుంద. పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారు, పూజ్యశ్రీ అమ్మగారలు 
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ప్రోదబులంతో (చదువు అక్కడికి ఆపి) 
నేను,  అనస్య, లలిత భపాల్ లో 
TM నేరుచుకోవడానికి వెళ్్ళము. అక్కడ 
ధ్్యనం, ఆసనాలు, మౌనం పాటించడం 
-- ఇవనీనా బాగా జరిగేవి. నాకు అపుపిడు 
మహరిషి మహేష్ యోగగారి దర్శనం 
చేసుకోవాలనిపించింద. అపుపిడు 
ఆయన సి్వటజార్లుండులో వునానారు. 
ఈ విషయం పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారికి 
ఉతతేరం వ్రాస్ను. అపుపిడు, “ధ్్యనం 
బాగా చేస్తేవుంటే మహరిషిగారిని 
చూడాలననా కోరిక గాఢంగా వుంటే తపపిక 
తీరుతుంద” అని జవాబ్ వ్రాశారు. 
అదుభాతమైన పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి 
కృపాకటాక్షంవలలు మహరిషిగారు 
సి్వటజార్లుండునుంచి భపాల్ వచాచురు. 
నాకు చాలా సంతోషం కలిగంద. 
భావాతీత ధ్్యన శిక్షణ అనంతరం నేను, 
అనస్య, లలిత కోట గ్రామంలో 
మహిళ్ధ్్యనవిదా్యపీఠం  ఏర్పిటు 
చేస్ము. స్్కలు పిలలులకి, మహిళలకి 
ధ్్యనము, ఆసనాలు నేరిపించేవాళ్ళం.

B.A. మూడవ సంవత్సరం పరీక్షలు 
(ప్రైవేటుగా) వ్రాశాను. చివరి  పరీక్ష Ad-
vanced English. అనినా పరీక్షలు బాగా 
వ్రాస్ను. ఈ పరీక్షకి కూడా బాగానే 
చదువుకునానాను. పరీక్ష హాలులో 
ప్రశానాపత్రం చూస్ను. ఐదు ప్రశనాలకు 
సమాధ్నం వ్రాయాలి. నాకు నాలుగు 
ప్రశనాలే తెలుసు. నాకు ఐదు వ్రాస్తేనే 
35 మారు్కలు ర్వడం కషటాం. ఇక 
చేస్దలేక ప్రశానాపత్రం ఇచేచుసి బయటికి 
వచేచుదాదిమనుకుంటే అర్గంట తరవాత్ 
బయటికి పంపుతామని చపాపిరు. నేను 
ఖాళీగా కూరుచుని వునానాను. అపుపిడ 
ఒక అదుభాతం జరిగంద. ఆరోజు 
కాలేజీకే ర్ని పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు 
నా ఎదురుగా నిలబడి, “వ్రాయమా్మ, 

వ్రాయి!” అనానారు!! అద నాకు భ్రమా, 
నిజమా అర్థం కాలేదు. మళీ్ళ పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారు కనిపించలేదు. 
కానీ పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు అలా 
చపిపిన తరువాత నేను జవాబ్ 
తెలియదనుకొననా ప్రశనాకి సమాధ్నం  
హిసటారీ పాఠా్యంశంలో వుననాదని  
గురుతేకొచిచుంద. వెంటనే వ్రాస్శాను. 
అయినా సరే పాస్ అవుతానని నమ్మకం 
ర్లేదు. స్పెటాంబరులో పరీక్ష ఫ్జు 
కటటాడానికి కాలేజీకి వెళ్లు ఎనినా మారు్కలోలు 
పోయిందని అడిగాను. “మీరు పాస్ 
అయా్యరమా్మ!” అని చపాపిరు!! అంటే 
ఆరోజు పరీక్ష హాలులో జరిగనద భ్రమ 
కాదు, వాసతేవం! పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు 
నిజంగానే దర్శనమిచాచురననామాట!! వారి 
ప్రేరణతోనే పరీక్ష వ్రాయడం జరిగంద. 
ఆనాటి దృశ్యం ఇపపిటికీ కళ్ళకి కటిటానటులు 
గురుతేంద.

పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు ననునా 
బి.ఇడి.(B.Ed) చేయమనానారు. నేను, 
“భావాతీతధ్్యనం నేరుచుకునానాను కదా, 
ఇంకా అద ఎందుకు?” అనానాను. నాకు 
బి.ఇడి  చేస్తే పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారికి 
దూరమవుతానేమోనని భయమేసింద. 
అపుపిడు పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు, 
“ఇపుపిడు యిలా అనిపించినా 
తరువాత అయో్య చయ్యలేదని 
బాధపడవలసి వసుతేంద” అనానారు. 
సరేనని విదా్యనగరులో బి.ఇడిలో 
చేర్ను. 1982 లో పూరతేయింద. 1983 
లో వెంకటగరి దగగుర వడలుమోపూరులో 
ఉపాధ్్యయినిగా ఉదో్యగంలో చేర్ను.                                              

1985వ సంవత్సరంలో నాకు 
వివాహం జరిగంద. ఉదో్యగం, 
కుటుంబ బాధ్యతలు--- వీటితో 
అంతకు ముందులాగా బాబా పూజలు 
చేయడం తగగుంద. ప్రతి సంవత్సరం 

పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి పుటిటానరోజు 
ఇంట్లునే జరుపుకునేదానిని. నా 
తలపులలో పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు 
ఎపుపిడూ వుండవారు. 1989 ఏప్రిల్ 
7 వ త్దీన పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు 
నాకు ఉతతేరం వ్రాస్రు. “చిననాపిలలులకు 
సంబంధంచిన పుసతేకాలు వ్రాయాలని 
అనుకుంటునానాను. ర్జ్గారి 
గ్రంథాలయంలో వాటికి సంబంధంచిన 
పుసతేకాలు వుంటే చూసి, వాటిని 
తీసుకుని నువు్వ ర్!” అని. ఏప్రిల్ 
12వ త్దీ ఉదయం R.V.M కాలేజికి 
వెళ్లు ఆ పుసతేకాల గురించి మాటాలుడి 
ఇంటికి ర్గానే పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారి 
నిష్క్మణ వారతే రేడియోలో విని 
స్్థణువైపోయాను. నేను తపుపి 
వినానానేమోనని మర్క సత్సంగసభు్యని 
దగగుర నిర్్రణ చేసుకునానాను. మా 
పెదదిబాబ్ పుటిటా అపపిటికి ఆరు నెలలు. 
ఎక్కడికీ కదలలేని పరిసి్థతి. గుండె ర్యి 
చేసుకోవడం తపపి చేస్దేముంద? మా 
రండవ బాబ్కి ‘భరదా్వజ’ అని పూజ్యశ్రీ 
మాసటారుగారి ప్రు పెటుటాకునానాను.

‘ధర్మమే వారి రూపు ధరించి 
వచిచుందా!’ అననాటులుండవారు  
పూజ్యశ్రీ మాసటారుగారు. ఖచిచుతంగా 
వారు అవతారపురుష్లే! అపపిటి 
విదా్యనగరువాసుల పుణ్యఫలమేమో 
గాని మా అందరికీ నడిచేదేవుడితో 
సహజీవనంచేస్ భాగ్యం కలిగంద. 
జన్మజన్మలకూ వారి సనినాధభాగా్యనినా 
ప్రస్దంచమని వారి పాదపద్మములకు 
ప్రణమిలులుతునానాను.
ఓం గమనాగమనరహితాయ 

భరదా్వజ్య నముః!
జై స్యి మాసటార్!!
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చెప్పింది అర్థిం చేస్కోవాలి! 
ఆచరిించాలి!
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అవెలా సమరిపించాలి? స్యి 
తమ గురువును స్వించినటులు 
స్వించాలి. రమణమహరిషి ఆత్మనిష్్ఠలై 
లోకానినా మరచినటులు సదుగురు నిష్ఠలో 
లోకానినా మరవాలి. ర్మకృష్ణ 
పరమహంస జగనా్మత అనుగ్రహానికై 
పరితపించి ప్రాణం విడవటానికి 
సిద్మైనటులు మనము సిద్మై తపించాలి

స్యి హజీసిదదిక్ ఫాలే్కతో 
నిగూఢంగా “బారీ్వ బావిదగగురకు  
ఇరుకు కాలిబాటన వస్తేడమో అడుగు” 
అని కబ్రు చేస్తేరు. అందుకతడు 
అంగ్కరించాక అతనిలోని బలహీనతల 
పటలు పటటార్ని ఆగ్రహంతో - శస్త్రవైదు్యడు 
ర్చకురుపుమీద దాడి చేసినటులు - 
దాడిచేస్తేరు.

ఇంత శ్రమకు మనము సిద్మా? 
స్యి దయతో మన స్ంస్రికమైన 
కోరికలు సమస్యలు తీరుచుకొనేందుకు 
పడయతనాము, వాటికోసం మనం 
మానవయతనాం చేసినంతగా పరమార్థం 
కోసం చేయడానికి సిద్మా? మన కద 
పరమార్థమేనా? స్యిని దరి్శంచిన 
లక్షలమందలో ఆయనివ్వదలచిన 
పరమార్్థనినా కోరేవాడు గాని, తమ 
గురువును ఆయన స్వించినంతగా 
వారిని స్వించినవాడుగాని - 
అంటే శిష్్యడని చపపిదగగువాడు - 
ఆయనకొక్కరు గూడ దొరకలేదట. 
వారి గురువుకుగూడ ఆయనొక్కడ 
దొరికాడట! చివరికి ఉపాసనీ బాబా, 
మహలా్సపతి, తాతా్యలనుగూడ ఆయన 
ఆ ల్క్కలో చేరచులేదంటే కరతేవ్యమెంత 
తీవ్మో ఆలోచించుకోవాలి.

14. కాయలు కాయని చటుటా 
క్ంద కూరోచువాలే.

15. వినడం కూర అంత వినాలి - 
ధ్్యనం అననామంత చేయాలి.

భగవింతుని గురిించి:

16 ఏస్, ర్ముడూ వేరుకాదు.
17. ఓరుపి ఉండాలి, ఓరేపి 

దేముడు.
18. ఇద ‘నేను’ కాదు - ఇద ‘నేను’ 

కాదు - అనుకుంటూ పోత్, చివరకు 
మిగలేదే నేను. ఆ ‘నేనే’ భగవంతుడు.

తన గురిించి తాన్:

19. ఇద ఇకర్దు, ఇక జన్మకు 
ర్దు. 

20. ఇక్కడకు వచాచుక కూడా కర్మ 
ఎక్కడుంద.

సమాపతుిం

అవధూత చివటిం అమము
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భాగాలలోనూ అలానే జంతువుల, 
మరియు వృక్షాల, దేహభాగాలలోనూ 
వివిధ దేవతలుంటారని శాస్్రాలు 

చబ్తునానాయి. అటువంటపుపిడు ఏ 
దేవతలైనా ఏ ఒక్కరినో పూనడము, 
అంటే ఒక వ్యకితేలోనికి ర్వడము, 
ఎలా స్ధ్యం? స్్థలంగా చపాపిలంటే, 
ప్రతి రేడియోలోనూ, టి.వి స్టుటాలోనూ 
వేరు వేరు ప్రస్రకేంద్రాలనుండి 
వచేచు శబాదిలను, రూపాలను గ్రహించి 
ప్రకటించే శకితే స్మర్్థ్యలుననాటేలు, 
ప్రతిజీవిలోనూ అందరు దేవతలూ 
వుంటారు. అంటే వేరు వేరు దేవతలుగా 
పిలవబడ దవ్యమైన శకితే స్మర్్థ్యలు 
గల ఒకే పరమాత్మ అనినాంటిలోనూ 
వుంటాడు. 

పూనకాలు నిజమని 
నమా్మలంటే వేదాల దగగురనుండి 
మహనీయులవరకూ అందరు చపిపినదీ 
అబదదిమే కావాలి! అలా అయిత్ 
నాసితేకత్వం ఒక్కటే నిజమవుతుంద. 
అపుపిడు గూడ పూనకాలు నిజమయే్య 
అవకాశమే వుండదు!! ప్రజలకు ఈ 
పరమ సత్యం ఎంత త్వరగా తెలిపిత్ 
వారిని అంత త్వరగా నిర్ధ్రమయిన 
భయాలనుండి, ఆశా వా్యమోహాల 
నుండి విముకుతేలను చేయవచుచు. 
వాటి సహాయంతో ప్రజలను అసలైన 
ఆధ్్యత్మ విద్య నుండి దూరంగా వుంచి 
స్్వర్థం స్ధంచుకోజూచే వారి గోలను 
అంతమొందంచుకోవచుచు. అలా 
గాకుంటే, మానజ్తిని ఉదదిరించగల 
ఏకైక మారగుమైన ఆధ్్యతి్మక విద్యయే 
జ్తి యొక్క నైతిక పతనానికి 
దారితీసుతేంద.

పరిప్రశ్న

08వ పేజీ తరువాయి
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